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হ বরশ্পীযুক্ত চ্োবিন্দ্চন্্র বন্যোপাধ্যাম 
নর মহাশয় মহতাশয়েঘু । 

4 উধ ৪75 -প্ণতি গুবঃসর নিবেদন মেন) 

মছাশন্ে এহিকপ্রত্ত য়িক বিধ়ে বিচক্ষণতাআছে 
এবংপঞ্েপক্ারার্মে তাহ্কায় করিতে কাতর নাচন 
এমতে সহী গ্ুএক আমি ঘে এক “্ব্সভা বিধায়ক 

নামক অর্গাৎ নব্য্দিগের সত্য হইবার যুকতি,পুশক 
বুতর পারিএম স্বীকার করত ্ভানবান্ মহেসণ 
গণের সংসঙ্গে সাকিযা শাক্দরোজ্ত ও নীতি এনা 

দির সারমর্ম সংগ্রহ করিয়া অস্মদেক্পীর জোকে 
র৯পকারার্মে গোঁডীয় ভাষায় রচনা করিয়াচ্ছি, 
তা আপনকার সর্মীপে রেশ করিতিচ্ছি এ 
প্রহুর্কক ৮ বর্ণ শোধন করিয়া বাধি 
ত করিবেন নিবেদনেভি | 

শ্রীসুর্্ঠ নারাশ শর্দণঃ1 

দুস।প। 

৯০০ 



২আীস্রী দুনা | 

বর্ণ শেষ বয়: ন্যেষ্ত মহুশ্য দিশকে প্রশতি 
ঘর্ববর নিবেদন এই (যে বিজ্ঞ মহাশী যেরা আমার 
দিগের কল্যাণ নিমিত্ত পরিএ্ম লইঘা নানপ্রকার 
শাজ্মর্থ- আদার দিকে জ্ঞাত করিবার জন্য সাধু 
তাষাত্ত প্রকাশ করিয়াচেত্র, এব*ন€ পুস্তক পাট 

করিয়া আগ্রা আমারদিগের শাহ্ছের দর্ম কগ7- 
অনেক জানিতে পারিঘ।চি আমি ই সকল সর্শক 
প্যা সত্গ্রহ করিঘ্রা বর্তমান কালে লোক দিগেৰ - 

সাধ্য বুঝিয়া ফাষ্ট বিঙালের ন্যায় আপন বুছি ৩ 

সাধ্য ঘোছা গুরুর কৃপায় পাইয়াছিও অনুসারে - 
কিছ মুদ্ত শা্্উক্ডি, দ্বদেশীয় দিগেে সুখী ক 
রিথার জন্য অতি সামান্য ভাধীতে পৰিকা প্রকাশ 
দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিব এরই মানস কবিঘ*- 

'পব প্রকাশ করিতেছি 'সভখব যা কোন অন্ঞয় 



গুক্তি পিকে আট মে পকাশ করিধা মা 
(কি তবে আপনারা ৩ বিজ্ঞ মহাশঘেরা আপনার 

[দগের নিজ €ভণে শোধন কবিধা নঝ্ত দ্িণকে 

উপদেশ দিবেন ঘাহাতে বন, বুদ্ধি ৩ ধন উহা 

রাপ্রাঙ্চ হইত পারে | 
মিরর ৮০ তত তি “াস১০০, (রব উনি কাজা স্রকর- ত+ ক পাত 

শহর রকবা পর চি ৯ 

বন্দনা । 
নমঃ প্রভু শাণপতি £ তোঃণর চরণে লতি £ কোটি 
কোটি করি দয়াময় । তুমি ব্র্ নিরাকার £ রূপে র 
তেদেসাকার £ লম্বোদ্র পার্ধতী-তনয় ॥বিস্র 
নাশ তব নাস ৪অন্ডে পা মোক্ষধামঃ ঘেই জন 
তব নাম লয় ) বেদ পুরাশিতেকয়ঃ ইশ যাহার 
নিশ্চগঃঅর সব বান সিঙ্হর ॥ বাতর হইয়া এতিঃ 
মনেতে রাগিয়া রীতি £ রণ লয়েছিতব পদে? 



এ 

গবনার সংনারেভর £ ভ্ৰমিততছি নিরন্তর £ রক্ষাকও 

প্ড়ুং বিপদে, ॥। 

নম নম নম : ১৪রে মন মঘঃ£ করবে কপট 
ছাড়ি । সুধা সিন্ধু মাঝে। £ যে জনন 'বিবাজে ও তাহ 

বচবণে পড়ি ॥ এ ভব সংসার : সেই কবে পার: 

তিলেক কটাক্ষ করি। তাঁহার চবণ£ দেশ এনুষ্কণ, 

রিপুগ্রণে পরিহরি ॥ অম্ল এরক্ষান্ত ৮ীহারি 
এ কাণ্ঠ £ রি বরেম্বার । পালিতেছেতায় 

সপন ইচ্ছায়: £ নাশিতেছেআরবার ॥ আহামরি 
মরি £ চরণ মাধুরি £ ঘেজন হেরেছেভা। জ্র- 
য্জ্ণাঃ প্র সে পাবেনা 2 জান মন এ নিশ্চথ 1] 

সামার যে সৰ £ স্মুত্র হে গাধব £ অপরাধ 

ব ধাছে। ক্ষম-ক্ড্ুতায ১ ৩হে দয়াময় *নান 



৩/, 
এঠণ তব আাচে।। মি জনাদর্ন £ জানিয়া বরশঃ 
তব জগতের মাঝে। ৷ প্তঙ্গেরে ন্যায় £ হইযে আহ 
য় £ মন বাখিতব কাজে ॥ গেছে শক্তিধরি £উপা 
যঘেকরি : ঘা ইচ্ছঘ তব হত । তব পদে লন: 
রাখি অনুস্রণ £ সার কিছুভাল নয ॥ স্লেছি 
এমন * তোমার চরণ £ ঢাল করে যেইজন ! 

করঘ়ে সাধন £ কার্চের কাবণ £ সিঙ্ধ তার তত 
গুণ ॥ সু্ধ্ট নারাযশে £ তোগার চরণে £ কহ 
ছে. হে মুরারি 1 এই কর দয়া £ তবওডব মাযাঃ 
পাশে মুক্ত হই হরি ॥ 





০ 

রন পাহবনকনে সি চপ, রি পাতে] 
লী হয়েন | রর ্ 

৫” রর 
চন মি, 

সংখ্যা ১। পশম্চাৎ উল্ত ব্যক্তি দিগকে আ্ম টি 

নে আপন্নর মনের কিছুং কণ্থা-প্রুকাশ' দিন বাঁ 

হা করিঘা বিষেচন। করিয়া দেখিলাম তীর 1দগোর 

সমতিব্যাহারে বসিঘা কথোপকখন দ্বারালেক্ষা শত্রে রি 

র ছদ্রা কিজ্ঞপন কা ভাল” তন্মধ্যে ঘাহারা ম্বকোধ বা 

হুইবেন ভঁহারছিণের অবশ্যই মল হইবেকএঁনিমি 
তঁ সকলকে -+ নকল কথা লেখ্মীর ছারা-াত করিব 

এই সত ঘুক্তি চ্ছির করিয়াছি! 

আমার অনেক দ্বগাবাধি মানলে হে ক দিশর 

আতবন্থ্ মধ্যে নব্য হীরা অংছে ভাহার। সংসার ধর 
মাকিয়া সকলে নূম্ধী হইয়া লালকও বদ্ধ সকনকে নিয়ত 

সির সু নে তক 

আপ ভি উস 



(২ ৪ 

আশ্বম্পরান করেন, কিন্ত এরূপ সু ইতর তু তিন বলত 
প্রা আবশ্যক করে, অর্থ বল, নাকি) ৮০ ধন এই 

বিধ কল্ড প্রচ হইবার ধান কারণ সাহস হইয়াছে » 

সাহস করিয়া যে কর্ম করিতে প্রবর্ত হইবে তাহা অবশ্য 
ঃ হইবেক, ঘদ্পি কেহুসছৃষ্টাধীন সকল কর্ম হয় 
৫ ত ভাব্য ভারনা করেন, তশ্যাচ বিবেচনা করিঘা দেখি 

বেন টিলা করিয়া কোন কর্ম করিতে প্রবর্ত হইলে ঘদ্য 

পি সে কর্ম সপ্পুর্ণ রূপে লিহ্ছি, না হুয১তথাঙ্চ তাহা 
র ঘশ হইবে? 
প্র্মমা আমার মানস তোমরা বল্ যাহান্ত শরী 
রে হইতে পারে এমত কর্ম করাতে সাহন করছ, কা 
রণ বল্ লা হইলে পরিশ্রম করিতে কেহ. ক্ষমতা 
পন হই পারিবেনা, যে হেত্তক পরিশ্রম না-করিত্ত 

পারিলে বুদ্ধি তীক্ষ হইতে পারিধে না, ঘে বুদ্ধি দ্বারা 
নানা বিধ ধন ও-অমুল্য রত উপার্জন হইতে পারে » 
বিশেষত £ এবিধান করিয়া সকলে দেখিবে, শবীর 



(১৩) 
সবল থাকিলে বোশোছ পণ্তি অতি অল্প হয, অন্ঞঃক 

রণ সম্বক্ষণ পুলকিত থাকে, এবংস্পী কর্ম নি্য এন্তা 
স রানিলে শরীরে অলস থাকেনা, যে অলন আসা 

রদিণের সৎকর্ম করিবার প্রতিবাদী ছট্্য়াচছে,আর 

দেখ, শরীরে বল্ থাকিলে ভোগাদি যাহা করিবে 

সকল উত্তম রূপে হইতে পারিবে, দেহসবল রা 

মিবার এই সকল .প্রয়োজন হইয়া, কিন্ড প্র লো 
কে এ কর্মা অধিক করিলে তাত দোখার্পণ ক 
রিবার সধ্চব আচ্ছে, দেহে বল উপার্জন করিবার 

যে সকল উপায় সাচ্ছেওাহার মধ্যে অনেক আমার 
দিগের অগ্রাহ এবৎ দুঃসাধ্য হইঘ়াছে,কারণ শান 

বিরুদ্ধ হয় এবং অর্থ অপেক্ষা করে,এ তদর্থে আমি 

ঘাহ ঘুক্তি জেমারদিগের নিমিত্ত করিঘাচ্ছিততাহা ধছ্গি 

ভারা করিত স্বীকার করহ্ং তবে ভেমারদিশের শ 
রীৰ সবল এ্রায় জ্লীবনাবধি থাকিতি পারিবে, এবং 
তাহাতে শাজ্দ্ বিরুজ্ধ ও অর্থ ব্য করিতে হইবে না, 



ক 

২টি শ্বচঙ্ষে গুত্স্ষ হঙ্গা দেখিয়া এবং আপনি স্বঘং 

পরিক্ষা লইয়া তোমার দিপকে কহিওি ছি,ঘনত এভদ্দ 

গীয় অনেক ভদ্র লোক শরীর সবল রা/খববে নিমিত্ত 

নিহা অত্যলল ক্ষণ ভব অর্থাৎ ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া 

থাকেন, নেই মৃত তোমরা ঘদি দিবা রাত্বি সধ্যেএক দ 

ধ কাল এই কম্মে নি্নম কর তবে ভাল হয় ) 

ইঈতীর । থে রূপ বল উপার্জন করিতে নিয়ম ক 

রিবে সেই রূপ বুদ্ধ বল্ যাহাতে হয় এমত উপায় ক 

বিবে, অর্থাৎ ইত্রংজী কিন্বা বাঙ্গালা অথবা পারনি 

উনি যাহাতে যাহার অভিকচি হইবে 1 পুস্তক ওকে 

ভাবইত্যাদি খে সকল বিজ্ঞ সমহাশঘেবা আমাবদিণ্যে 

শাজ্দের বৃত্তান্ত জ্ভাত করিবার জন্য সাধু ভাষায় রচনা 

করিঘাচ্ছে, তাহা পাঠের ছারা সংসাবের মধ্যে কো 
থায় কি হইতেছে -ও হুইযাচ্ছে১-ডভাত হইবে এবংাহা 

জাত হইবে তাহা স্মরণ ধানিবে) এয়ার বাঙ্ালাব চাল 
ক্য গ্রেসোক-এবংইংরাজীর প্রোবন্ব কণ্টস্থ করিম তাহার 
নিশুঢ় অর্থ জানিতে ফত্র- করিবে,এই রূপ কিছু দি 



হু 

বস কারিলে ততানারদিগের বুছিত৩ বল হইবেক 

তৃতীয় | মন বাহুবন্থ ও বুদ্দিবল একত্র হইবে, 

তখন আর্সভপাজ্জন সবশ্য হইতে পারিবে ইহা 
কোন সারি নাহ, ঘে অর্ধে-এই. সংসার ভ্ালিঘাচ্মে, 

২অর্গ হইলে ঘণ্খন ঘে মানস কর্রীবে তখন তাচা রশ 

করিতে পারিবে, পর-্রন্তার্নী কণ্ধন াকিবেলা,কিন্ত 
অর্থউপার্জজনের প্রধান কারণ বল্ ২৩ বুদ্ধি ছইঘাচ্ে, 

অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত রুদ্দিকে বলবান করিত নানা 

কার শপাালাচেে। কি বিশিষ্ট কুন্সে উদ্ভব ্ াহী- 

ঘা লেখা পড়া ছারা কুফীকে বলবান করিবার যুক্তি 

সহ, হুই্লাচ্ছে। বিচ্কাণ না হইলে ৫] বুদ্ধি হয়না » গুছি। না 

হুইলে সহ হযরলাঃ সাহস না হুইলে বন্ধ হয়না সিক্ত 

এব বুদ্ধি, সাহস» বল্ এই তিনের উৎপান্তি কাশ 

বিচ্যাই হইগ্রাচ্ছের । হছে আমন বুংসক নে 
মরা বিদ্যা প্মাপেণ যাতাচ্ হু সৰশ্য কুরিবেজ 
চাতে তাস্হ্ল্য কাচ করিবেনা, তাম্্লত করিলে 

ফেক তোনার দিপের উপর সন্ত ইইবেনা ] 



(৬) 
"আমার টা রান দিশের নামের, প্রশ্ন 

ক্র এই পত্রে লিহিত হইল ) 

ণি| 

৬ র্ 

, ৫/৫ 1/1১ ৪ ৫/ ৫/4//%/ এর প্র 
এ «এ 2 3 2 এ এআ 2 এ এগ. 

8 4 ৭৭/% এ তা» .এ . এমদ্ধ এই অবধি থাকিল ৷ 
৯জন্তুত্ারি ১৮০সাল ইং )্নারমণ শরধশি 



(1) 

সহ্য ২ গত * জানুজার হাতে আনার আ 

স্ধ বন্ধু দিপকে যে সকল ঘুক্তি সুখী হহবাব নিমিত্ত 
জ্ঞাত করিযাছি, বোধ করি উক্ত বন্ধু পণের মধ্যে 

হারা চতুর আচ্ছেৰ্ তাঁহারা অবশ্যই -এ সকল ঘুস্ডিক 
সাদর কবিম্া আপন-. বল্ ১ও বুদ্ধি ব্ুছধি করিকার 

জন্য সচেঞ্চিত হয়া থাকিবেন, অতথব তাহারদিগে 

র _এমত চেষ্টা করিতে_প্রবর্ভ হুওনাবধি যাহাতে 

সুখের আরঘড হুইবে,এমত কিছু বিশেষ কথা ক 
হিতিছিং ইহাত মনোযোগী হইবে । 

ষেং ব্যক্তি আমার পত পছ্ব মনোযোগী হইয়া 
সর্ধ প্রকারে সুখী হইবার জন্য যত্্র করিবার বাহ 
ফরিবেন,আমার মানস ঘে তীহারা হিত্সা বিপু 
পরিহ্যাপ করিঘা সকলে পরস্পর সকলকে এমত 
সাহস দেন, ঘে ঘাহাতে সকলে বাছুবল ও বুদ্ধিবল 
ক্রমে বৃদ্ধি করিতে পারে, -এরূপ' করিলে দেখ সক 
দের সহিত সকলের -প্রশঘ হইবে, সকলকে সক 



লে সান্য করিবে »-্বং সকলে নকলের উপকাবী হইবে 

এই যে অসাম সুস্যের ত্বিবিফ প্রকার কর্ম সঞ্চল শু 
শের কবেপ হইয়াচ্ছে, দেখ ধে "খানে প্রশর নাইনে 
"খানে নান্যতা লাই, ঘে*্যামে মাহাতা লাই পেখানে 

_এীক্যতা নাই, -ইক্চতা না মাকিলে কল্যাণ নাই, 

এব কল্যান যদি কেহ চাহ ভবে ঘে. ধুতি, কহিলাম ই 

হাকরিতে ততপর হইবে । 

আও্ন বন্ধু ধ (দ কেহ বলবান, বুক্ধি দান কিং 

ঘা ধনবান হ্ঘ* সে আপনারই বল্, বুদ্ধি ৩ ধন ও 
ন করিত হইবে, কারণ আজম বু ই [কেই ক! 

ঘা, ধাহাকে শ্াশানে, মশানে, এবং ভোজনে পা 
ওয়া যায়, -এবহধীহারদিংশের ঝন্ছ, বুদ্ধি ৬আর্থৰ 

লের ভরসা সমঘানুসারে করাঘায়, অতএব এই প্র 

কার বন্ধুগাণ থাহাত উক্ত ত্িবিধ 'বন্ড এত হইস্লাস্ু 
হী হত শারেখু মত চেহটা পাওয়া মতি আব্ডকঃ 

-এবংসুধোধেব কর্দা-এ্রই, যাহাতে আপন বল, বুজি 

৩ ধন বৃদ্ধি হঘ-এদত করবা উচিত» এবংঘেব্ব্ক্তিস্বীয় 



ভি? 
অলস এমুক্ত এরই সকল উত্তম উপদেশে অশনোঘেগি 

হইয়া সাংসারিক -ুশ্ে বঞ্চিত হইৰেন,তাহারদিপের; 
সতি দুভগ্যি বলিত্ত হুইবেক, এবং তাহারদ্িগাকে সকলেত্র 

দুঃখ জনক বলা যাই পারিবেক, কারণ ককারা দুঃ 

বা চিরদিন থাকবেন, ঝ্িহাবদিশের দুঃখ দেখিয়া" 

আজ্দ বন্ধু পণ সকলকে দুঈখী হইতে হইবেক»-এই নি 

সিন্ত ্ভানবান ইতি মধ্যে থাহারা হইবেন, উক্ত প্রকার 
আন্ম বন্ধু পণকে সন্বক্ষণ উপাদেশ দিবেন, গাহাচ ই 
হারদিগের বুদ্ধির ব্রুদধি হণ, ইহা খভানবান ছিগের কি 

র্লেশ হইবেনা, বরঞ্চ ধর্মের বৃদ্ধি হইবে 1 | 

স্্স বন্ধু পঞ্চম প্রকার হয, তাহার বিশেধ লি 

খিতেছি, প্রথমতঃ আন্ড কুইস্বঃ দ্বিতীয় গর তিবী১ত 
ভীম স্বত্র।মকাসী, চতর্থ স্বদেশী; পঞ্চম স্বধনন্ট কান | 
সংখ্না৩ |] দ্বিতীয় পরব যে-প্রকার সকলের স 
দি সকলে ঘুক্তি, প্রণয়, মান্যমান ও একক্যত্রা রাখি 
বার কারণ কহিবনঃচিডাহা করিতে সফলে অবশ্য তং 



০০) 
পর হইবে, সথিংসা রিপ্পুকে ত্যাণ করিবে, কারণ হিংসা 

'সামাহদিগেন কেৰলল দুঃখ দায়ক ॥ হিহনা তিন এ্রকার 

সাচছচে তাহার বিশেষ কহিিচ্ছি। লক়লে ভাত হইবো 

»গ্েথমতহ অন্যের সুখ দেখিঘ়াখসপিন মনে দুই 

“হী হওয়া "ণ হায় আসার. কার এুখখ হুইলনা ++ 

এই প্রকার পর সুণ্ধে বিলাপ করা তাহার নাম হিংসা; 

এরুপ করিলে কেবল আপন মনে আপনি দুঃখ দে 

ওযা দাব, ইহা কেহ করিবেনা ॥ 
+গ্তীয় ? কোন লোকের ভাল দেখিয়া-সাপ 

নার তেমৎ নাই কিম্বা হইবেনা ইহাভ মনোমধ্যে 

বিসদ্বাদ কবিগ্রা তাহার ভাল ঘাহ্াতে না থাকে-এমত . 

চেক্ষটা সাওঘা তাহার নাম হিহ্না, অভএব অন্যের 

নু-খ দেখিপ্না আপন মনে দুঃস্বী হইঘা তাহার 

সূদ্ধ নাম করিপ্রা আপনি সুখী হইতে চেষ্টাকেহু 

 গাইবেনা ) 
সতীর । আসন আপনার কল” বুদ্ধি, ধল 



(১১০ 

ঁাদির বৃদ্ধি করিতে অঞ্ছম, কিজ্ঞ অন্যকে সক্ষ 

দেশিয়া অসহা উল্তানে তাহার প্রতিবাদী হওষা 

হার নাম হিংক্রা, এমত কর্ম্মে কেহু গ্রৰৃন্তি করি 

এবেনা । 
উক্ত প্রকার হিংসা আমার ঈপাক্ক কেবল 

৪-ব দেঘ,ত।হার কারণ আরো বিশেষরুপে কহি 
ছি সকলে এসবগত হইবে 7 এই ঘে জগৎ 
নার ঘিনি রচনা করিয়াচ্ছেন ৰা করিতেছে, ভিনি 

মবদিপের সকলের পিতা, সামাহদিপেব ভোগে 

র নিমিত্ত নানা কার বস্ত উৎপত্তি +₹রিতেচ্ছেন 

(বং আমারদিণের সকলের কর্ম্মানুর।রে ঘাহাকে 
চ্ছ ইচ্চ্ হইতে সেইরূপ দিতে »আতএর 
বব পিতা ঘ্যন-হামার দিগের সধ্যে কাহাকেও ক 

্নে তুষ্ট হইঘা উত্তম বৃ্ড ত্ভোগার্টর্মে প্রদান করি 

বন, ও তাহা দেখিঘাসামাব দিশের উিৎনছে থে উ 

ক্ত প্রকার হিংসা করি, কাশ -এ বিধযে তিনি এস 



০১২১) 
লপ্ট হুইস্া আমার দ্িশকে দহ্গ দিবেন, নিমিভ্তশ 
হিংসা আমারদের ছুঃখ দায়ক হইঘাচেও অভএব হিং 
সা কেহ. করিবেনাঁ, বরব্ আমার দিপের উচিত এই! 
ঘে ঘ্ছপি.ই উত্তম বস্ড সকল নদেশ্খিঘা ভোগ ক 
রিতে ইন্ছ্য হুম তবে পিতাকে কর্ণের হারা সভ্তষ্ট 
করিয়া তাঁহার নিকট পার্থনা করিব, তাহা করিল, 
তে আনার (দিশকে (আমরা ধ।হা চাহিৰ ) ত। হা হী; 

দিবেন ) তিনি অনি দঘাময়়সে কথা তোমাবদিশ 
কে লিখিঘ্া , জানান টআপন২, মনে বুঝিয়া দেহ, 
পিভা কি রূপ সন্ডানের প্রতি দয়া করেন 
সং্তা ৪71 সামার-সাত্ম বক্ষ (নি বাকুবলওও 

বু্িবল উপার্্রন করিবার ঘুক্তি আমার এস প 
ত্বে কইয়াছি১ এক্ষণে অর্থ উপার্জন মাহা হ 
ই শাবে তাহার যে ধুক্তি শাজ্জ্ উ্তিআচ্েতা 
হা বইতেচ্িহিত বাণিজ্যে বশত লগ্ী ইত্যাদি 
বাণিজ্য করণের হারা অধিক অর্থউপার্জন ইও- 



৮৯৩) 
নের সভ্ডব আছে অতএব বাণিজ্য কবিঘা যদি কেই" 

এঁউপার্জন করিতে চাহ তবে এএথমে তাকে যে প্রকার 
করিংত ছহইবেক তাহা কহিতেচিক, 

হিংসা পরিত্যাণ কবিতে হুইবেক, 

প্িবঞ্না পরিত্যাগ করিতে হইবেকঃ 

কািক পরিশ্রম করিতে হইবেক, 
বিশ্বাস ঘে এক বজ্জঞ তাহাকে রক্ষা কৰিতে হইবেক, 

আপন লম্ভ ৩ ক্ষতিব কথা গোপন রান্িতে হইবেক, 
বয় কুষ্ঠ হইতে হইবে যদবধ যত ধন লইহা বা 

ণিজ্য করিতে পরক্ত হইবে তত ধন লভ্য না হয়১এবং 

সকল কার্ধ্য জগদীম্বঘবের স্মরণ  গুর্বক করিবেক, 

তাহা হইলে পিতা সন্ডষ্ট হইয়া বংজ্্ গ্ুর্ণ করি 
ৰেন । রাজকার্ সাধনের দ্বারা যদি কেহ অর্থ 
উপার্জন করিতে ইচ্ছা করহু তবে যে কার পাধনে 

নিধুস্ত হইবে সে কার্য কায়িক পরিশ্রম দ্বারা উত্তম 

রুপে লাধন কৰিয়া রাজাকে বা বাজার গধান কর্দ্দ 



(৯৪) 7. ) 
বর্ষ কে তাহার আদদ্ভানু বর্ভী হইঘা কাঘ্য করিতে 

হইবে ১ সুক্ট বাশিতে পাতিলে তবে অর্থউপপার্জন - 

হইবার সও্ডবৰ ইইবে, সর্থাং যে কেহ লেখা পঞ্ডা 

ব কার্যে নিঘুক্ত হইবেন তাহার দির উচিত ৬ত্ত 

লিখিতে শিক্ষা করিবেন পত্রংদির অর্ধ হারা মর্দ্দ বু 
বি'তি পারিবেন এবৎ পবাছি লিছিত সক্ষম হাহ ্ 

হেন ঘগ্ঘপি উত্তম রূপে না পারেন তথাচ কর্ণ নি 

র্বাছ যাহাতত হইতে পাবে তাহা শিক্ষা কবিতে হই 

অঙ্ক বিদ্যা অর্থাৎ হিসাব শিশ্ঘিতে হইবে | 
_ যাহার ঈপের অধীন হত্যা কার্য করিতে হইবে 

তার দিগের কথা বুঝিতে এবহ বুঝাইতে শিক্ষা 
করিতে হুইবে তবে রাজা বা তৎ কার্চাধিকারী সন্ত 
ঘট ছইরেন | এই কপ মে, যে কর্ম সাধনে নিযু 

২ হুইবে নেই কর্ণ দেহবন্দু ও রুদ্ধিবন থাকিলে 
উত্তম সাধিতে পারিবে পরভ্ড হিংসা পবঞ্চনা- 
স্তাগ পারিআম ও বিশ্বাস রক্ষণ করিঘা পরমেম্ব 



(৯৫) 

রকে স্মবণ গুব্যক কর্ম আরশ কধিলে গিডা 

তুষ্ট হুহত্া সর্প সিদ্ধি এবহ মানস “বু করি 
বেন? 

ক্ষ কন্মা কখণে'র হ্বাবা কেহ য।ঈ ধন - 

উপার্জন করিতে বক্র ক্বহ ভবে ইসা এব 

না ত্যাগ কারক এম এবং বিশ্বাস রক্ষা কবিয়া 

জগদীস্ধবের স্মবশ গুর্ধক তৎকার্যা সম্পাদ্ন 
কবিলে উত্তম হইতে পারিবে । 

উক্ত বাণিজ্য, রাজকার্ধা, এবং-্ষি কর্মের 

আর ৰিশেঘ কণ্যা কি কহিৰ কর্মে পবত্ত হইলে 

দেহ্বল্ ৩ বুদ্বীবন্ধ থনাকিলে সকল সন্ধান জা 

নিতে পারিবে | অগ্য -এই অবধি থাকিল 1 

সংখা 1. আমার প্ঘম পনত্ধে আমার 

বন্ধু দগকে ভাত কবিঘাচি, সাহস,বল» বুদ্ধি 

ধন উপার্জনের প্রধান কারশ হইয়াছে এই ক 
স্ড্য -প্রাঙ্ড হইলে তাহাদের লহঘা জীবনাবধি 



সংপণ্ে থাকিয়া রর রক সুখ নিক্জিস্ন কুপে 

ভোগ করিবাৰ জন্য সকল কর্ম্দে জপৎ পিতা স্মরণ 

করা এবং ধৈর্ঘ সবলম্বন কবা য় হহয়াচ্ছে,ঘে 

হেত ধৈর্থ না মাকিলে তোমার দিগেৰ বল্ বুদ্ধি, 

ও ধন অবশ্য নিরর্ণক হুইবেক ইহাতে কোন ন 

ন্দেহ নাই, এনিমিত্তে খৈর্ঘ্য কাহাকে কছে তাহা 

র বিশ্পষ কহিতেছি সকলে মনোঘে।গাঁ হুহীবে। 

কেহ ঘদি কখন কোন কট্বাক্য তোমারি 

পকে কহে তাহা স্তুনিয়া ক্রোধাদি উগ্ডব হইল 

ব্রেধের কার্থকরা না হুয় প্ব্রব্যাদি দেশ্খিখা 

কারো লোভাদি না হয়, স্তদর কপ দেশিয়া- 

কামাদির উদ্ভব হইলে ও কার্ট কবা না হ্ধ, 
দ্রব্তাদি নঞ্ট হইলে শ্েদাদি না হয, গুত্রাদি বি 

যোগে শোক মোহ।টদি না হয়, এবং সম্পদে মদ্ 

প্রাত্গ না হুয, এবহ বিপদে সতিভ্রংশ নাহ্য) 
ইহার নাম ধৈর্ঘ । অতএব তোমরা এ মত অল 



৯৭) 

্যাস করিত ঘর করিবে কারশ-৯ কল এ রাস» 
রিলে এ কন মে তোসাবদিগের বাক হই 
তোমাবদিগের শরীরে ঘে সকল দুরন্ত নস 

শহ্যদিগকে তোমার দিশেব আড্ঞার অধীন ক 
বেঃ অভ্যাস বড উত্তম বন্ড হুইয়াচ্ছে১একেবাবে 
কেহ ফোন বিষয় শিথিতে পারেনা, কিজ্ড নিত্য 
ধত্স করিলে কমে যে বিষয় গ্যাস করিবে তা 

হাতে নিঞ্ুৰ্ হুইবে | 

খৈর্ঘের আর কিচু বিশেষ কথা তোম।দি 

গকে কহিতেচ্ি, জপংপিতা আম।দিণপকে সুজ ন 
করিয়া ধৈর্ঘ্, ক্ষমা, শান্তি, সত্য, দাও সন 
শুই চ্য বজ্ভ আমাদিগের বনু “্বরূপ প্রদান ক 

রিযাচ্ছের১এবং কাম? র্রেশধ? লোভ, মোহুঃমদ্ 

মাংসর্্চ, এই ছয় আমাদিশের রিপুজঙ্গে দিয়া 
চে, অতএব বন্ধু পণ লইমা যগ্যপি আমরা 



(১৮) 
কর্ম করি,তবে আগ।দিপকে তাহারা সং কর্মে 
যোজনা করিবে, আর রিপুগণ লইয়া কম্ম করি 
লে তানথরা ক্লুকর্দ্মে ররৃত্তি লওয়াইবে, ইত্যা- 
সকলে স্মরণ রাশিয়া কর্মী করিবে | 

বল; বুদ্ধি ৩ ধন, পিতা আমাদিকে ক 
র্দ কবিতে দ্য়াচ্ছেন, মামরা উপায় ছারা এ 

ত্যেক ছে ক বৃদ্ধি করিতে পাবি,-এমত ক্ষমতাও 

আসাদিগকে ত্তেহ দিয়াছেন, কিন্ড অন্যের অন্হি 

তি বীনা হই ঘগ্চপি উক্ত ত্রিবিধ বশ্ড উপা' 

ভন করিতে পারি,এবং পরোপকারার্মে তাহা 
ব্যগ করিতে নিঘুক্ত হুই,তবে পিতা আমার (দিগে 
র প্রতি সন্ডঘ্ট হইয়া দ্বর্সাদির ভোগ দিয়া প 
রম পদ প্রত করিবেন । 

দেখ শরীবের স্বাভাবিক বলকে আমবা 
উপায় দ্বারা প্রবল করিতে পারি, রূপে বু 



(৯১) ও 
৩ ধনকে উপায় বাবা উন্মতি করিতে সক্ষম হই, 

কিন্ত বল, বুদ্ধি অ্বা ধন ইহার দিশেৰ মধ্যে কাহারে 
ও লইয্না ঘদি আমরা" সাধারণের উপকার ব্যতীত্ব ম 
নদ করিতে বাসি হুই,ভবে জং পিতা আমাৰ দিণে 

র ঞতি অসভ্ডষ্ট হইঘ্রা নানা প্রকারে ক্রেশ দিবে 
ন, ইহা সকলে মনে বাশখিবে 

সংখ্যা 1. আাগ্কার পত্র আদার বন্ধু দিগ 
কে সাহস যে-এক বন্ড তাহ যাহাতে উংপন্তি হ্ 
ঘ,তাহার বিশেষ কথা (লখিতে চি,সকলে মনো 

ঘোণী হুইৰে | 
সাহুপও ভয়, পিওহারা উভষে উভয়ের বি 

পক্ষ হইমাচ্ছ্নে ১ কারণ ভয় থাকিলে সাহস খা 

কেনা এবং সাহস গ্বাকিলে ভয় থাকেনা,সাহ্সে 

র উৎপত্তি তখন হয়'্ষখন জগদীস্বরকে সকল 
কর্মোর কর্তা কৰিথা জানাঘায়,এবংঅর্থের উ৫, 



(২০ 
পন্তি তখনি হুয়, যখন আরা-আপনাকে করত 

২সভিমান করিয়া থাকি, যথা 

কোন ব্যক্তি যঙ্গ রিপুং বণীভৃত হুইয়াকে 

সন্দ কর্ম করিতে ইচ্ছ্করে, নিন কর্ম সাধ 
নে-প্বাণ দ্ত্ত,২সপমানও দেহের ক্লেশ হহ্যাঁদির 

ভগ থাকে,সেওভয় দুর হয়, সার ঘখন জগদীম্ব 

র ধাহ্ করিবেন তাহাহ্ হইবে বৰ হঞ্ধাকার বোধ 

তাহার বুদ্ধিতে ক হয়ত উক্ছ কর্ম কারীতে 

সাহস হয, কিন্ত অসংকর্ম করণের যে ত্বিপরী 
ত ফল তাহা পরমেশ্বর অবশ্যই দেন, ইহা তো 

মারদিণকে আমার পত্র মধ্যে জ্ভাত করিয়াছি। 

অতএব, ঘগ্যপি কেহ কোন উত্তম কর্ম করি 

ত্তে চাহ, এবং-ই কর্মে নানা রা কার বিশ্ন হুই 

বার সন্ঙব থাকিলে তত্তৎকর্ম করণে আপনি 

কতর্ট বোধ করিবেনা, কারণ" এসত বোধ করি 



(২১) 
লে তয় থাকে, আর রা তৎকার্্ গুাসুপ 

করিবার কন্ভাঁআছেন এমত বোধ হইলে উল কর্ম 

করণে সাহস হয়, এবং কর্মকর্ভাঁএ১উন্ধম কদ্ধ 
হুস করিয়া করে তাহ করিলে তাহার ঘেউন্তম্ হা 

ল তাহা অবশ্য প্রাপ্ত হইবে, অতএক পারমেশ্র 
নকল কার্ধের সিহ্ধা সিহ্ধ করিবার কন্তাঁ হইয়াছেন 
এমত দুদতা্ঞানে তোমরা উত্তম কর্ম করিতে না 

হস করহ উত্তম ফল পাইবে 1 পরিবার কিছ্বা 
আত্মবন্ধু দিগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ হওনের 

মূল কারণ আমার আগামী পত্রে প্রকাশ করিব; 
অগ্ভ-এই পর্চন্ত রহিল । 
সংখ্যাণ। মনুষ্য সংসারাশ্রমে থাকিক্াআ 

তিমানী হইলে সকলের সহিত বিচ্ছেদ ও বিষবা 

দ্ হুওনের সর্ক্ষণ সম্ডব এনিমিন্তে অভিমা 
ন পরিভ্ঠাগ করিয়া কন্ম করিলে কখন কাহা 



২২) 
রো সহিত বিবাদ টস হুইতে পারিবেনা, 

অভিক্গানর বিশেষ কথা তোমার দিগকে ড্ভাত 

বারিতচ্ছি বিলক্ষণ করি'য়া সকলে বুবিবে । 

অভিমান দুই.পকার হয়, সামান্য ও প্রত, 
মারমানা অভিমান তাহাকে কাই ঘণ্থন প্রেণনীরঅ 

পরাধ পাঈছলে মনে ছুঃঘ উপস্থিত হয,অর্থাং- 

ঘান্থার দিণের সহিত প্রণয় থাকে তাহারা ঘদি.কো 
নঅপরাধের কর্ম -ান্তিক্টমে করে কিছ্বা আব 
লৌকিক ব্যবহাবে প্রবর্ত হয় তাহা স্পুনিয়া- 

বা দেশ্িঘা আপন মনে অভিসান কবিষধা দুট্থী 

হয়া অথবা প্রেপী যদি পরিহুক্য ছলে কদু- 

কধায়ণ কহে তাহা মুনিয়া মনে বিসন্বাদ আ 

০] ইঠাদি স্ধেপীকের সানান্য ক্রটতে বিপর্ঘ 

হওয়া তাহার নান অভিমান ইহা সর্জচ্ষণ কে 
হ করিবেনা ইহাই, বিচ্ছেদের মুল জানিবে, 



(২০) 
কারণ উক্ত অভিমান যাহ্র উপর সর্দা করিব 
বেন ব্ক্তি-প্রণয়ে সুখ পাইবেনা এবংউত্তর২১স 

গ্রে অন্তর করিবে,বে যে-্যানে মানের আদ 
র.আাছে সে»ানে সময়ানুসারে অভিমান করি 
লে কবিতে পারাষায়, শ্রণয়ে কিছু অভিমান 

কাশ না করিলে মান বাডেন্ন, কিন্ড সর্দ্া ক 

রিলে বিচ্ছেদের সভ্ডাবনাআ)চেে কৃত অভি 

মান অন্যাপেক্ষা উত্তম ভোজন পরিধাল ইঠ্যা 
দি নানাবিধ ভোগ করিব, আমি রূপবান, তিণ- 

বান, বলবান, ধন বান, হইব, বালুল্য কন্দ করিলে 
লোকের দ্বারা মান ঝ/ডিবে, এবং লোকে বড বলি 

বে? রি গ্কার২সনিত্য বিধয়ে সপে হুওনের বাস 

হারনাম অভিধান ১ অতএব এরূপ বাসনা 

মুক্ত হওয়া উচিত নহে কারণ এইআম্পর্ঘ্ম করি 
তে২মদি আপন অপেক্ষা অন্েকে শেশ্ট দ্খে 



২৪) 
তাহা হইলে লব্িত ও ত২সপমান শ্বীকার করিত 

হইবে | _শইরূপঅভিসান ঘেখানে অপমান 

সেখানে পছদেং হয ঃ দেখ শদিকেহু অভিমান 

করেন মে সব্বপেক্ষা আমিই উত্তম উপদেয় 
খাদ্য সামী -সাহার করিঘ়া মাকি১ ইতিমধ্যে 
অসন্বেকে অথবা নিজ পরিবাবের কাহাকে আ 

পন অপেক্ষা উত্তম ভোজন করিতে দেমিলে 
(ন্তে অপমান বোধ হয় কি নাঃ অভিমান হু 

ইতে ত্রেশধের উৎপত্তি তি-এই রূপে হয়ঃ যেমন 

ঘিনি ঘে কপ নিত্য আহার করিয়া থাকেন টে 
বাংকোন দিনে ৮ তে হইলে বা ঘো 

জনের সময বহির্ভূত হইলে তী তাহাকে এমত কে 

ধান্সিত করে ঘে তদ্বারা তিনি উপস্থিত রি 

নষ্ট বা পরিত্যাগ করিয়া কুধানলে দগ্ধ হ্ইভে 

থাকেন, তথাপি ভোজন অভিমান ক্কলোধকে - 



(২৫. 

পরিত্যাগ করিতে পারেন না,আমতএব এই কপ অভিনানও 

বেপধ কেবন্ন দুঃখ দায়ক হয় ,ইহা কেহ করিবেনা 1 

সং্যা ৮1 অছাকার পত্রে সার বান্ধব দিগকে কি 

ছু কর্মের বিশেষ কথা কহিৰ -এসত বাসা করিক্াছি- 
অতএব তাহারা সকলে ঘদি + সকল বিশেষ কর্দেব 

ভাব মনে রাশ্খেন১তবে তাহাবদিপের সকল কর্মে ম 

ঈগল হইতে পারিবে 

দেখ,এই সংসারে কর্ণের ধারা কত আছো 

হার সত্যা করা যায়না, প্রন্ড,ইতিপধ্যে ভাল ম 

নদ কর্মের বিশেষ ভাব জানিবার এক সন্কেত আছ্েং 

তাহা তোমার দিণকে কহিতে চি, বিচার কবিয়া বু 

ঝিবে। ভাল কর্ম করণ তাহাকে কহি,থে কর্মক 
রিলে লোকের অন্ড:করশে নুখ্যের উদ্য হঞ্ধ, এব ২২ 

আপনি গনে নির্ভয় থাকাঘায়, সন্দ কর্ম সেই ছয়, 

ঘেকর্্ম করিলে লোকের মনে দুঃ*ম জন্মে, খুব, 



(২৬) ০ 
আপানার মনে ভঘেব উদ্ভব হয়, অতথব কি কর্গে 

লোকে স্থু রী হইবে, এবহ কি কর্মেতিইবা ঢুঃ. 
হইবে, ইহার বিচার ঘদি আমরা আপনার উপর 

নকল কর্ম লইয়া পরিক্ষা করি,তবে অনায়াসে ক 

দরভাল ও মন্দ জানিতে পারিও যথা 
ঘি কেহ আদাৰদিণকে কোন অপমানের ক 

থা কহেঃতৰে আমাবদিগের মনে দুঃখ হইতে পা 

রে,আতখব অপমানের কথা কাহ্কে কহা সেম 
ন্ কর্ম করা হুইবে, কারণ অপমানের কথা হা 

হাকে কহিৰ ভাহ্র মনে অবশ্ঠ ছুঃশ্য হুইতে পা 
রিবে ইহঙ্ত সন্দেহে কি । 

যদি আমার দিগকে বিনা অপরাধে কেহ 
হার করে,তবে আমরা তাহতে অবশ্য দুঃখী হই 
পারি, অতখব 'অশ্যা কাহাকেও বিনা অপরাধে 

দ২ঠকরা গে সনদ কর্ম) বরঞ্চ অপবাধীকে ক্ষ 



(২৭) 

মা করিতে পারিলে সেউত্তম দ্ দ্রবা হও, কাশ 

কোন সপরাধের কোৰ দণ্ত তাহা ঘ নার্থ করল 

জগদীশ্বর জানেন, এ নিমিত্তে জনবান যন, শ্ম 

পরাধিকে ক্ষমাক বেব, কি জানি পারার আ 

পেক্ষা- য্ছপি দণ্ড অধিক হয় তবে জগত পিতা 

অসন্ডষ্ঠ হইয়া তাহার দত করিবেন 1 
অন্যের-স্দ্রী ভগিনী স্যাদির নাহিত সন্দভারে 

হস্য পরিহাস্য ইন্ভাদি ঘদি কেহ কবে, কিছ করি 
তৰে সেই পরিবারে সকলের মনে 2ঃএ তপস্থিত 

হয়, বারশ আমার দিণের পরিবারের সহিত যদি 

কেই-এ কপ পরিহাস করে,তবে আমার দিগের চি 

ত্তে কেমন দুঃখ হয়)তাহা সকলে মনে বুঝিয়া_ 

দেবহ $ সতএব অন্য কাহারো পরিবাবের সহ্তি 

মন্দ ভাবে কখন কেহ কখোপকথন করিবেনা, 

ইন মন্দ্ কর্ম, এই প্রকার আপনার, প্রতি যেস 



১ 

কল কর্ণ হইলে গলদ বোধ হইবেসেইকর্ 
নোর প্রতি করিলে সন্দ কর্ম কৰা হুইবেসএবংসে 

ই কর্সো জগংপিতা অ সন্ডষ্ট 
হইবে ন হঘাসক 

লে মনে বুঝিয়া দেখিবে 1 

আদার দিগকে দি কেহ মিষ্ট বাঝ্ত কে: 

তবে আমরা তাহ্রঞ্রতি অবশ্ত তুষ্ট হইতে পা? 

বি,অতএব দিঞ্ট বাক্য কহিয়া সকল কে তু 

করহ হা উন্তন কর্মা- | 
আমাৰ দিঁগের সন্ত যদি কেহ অকপাট 

বূপে হাবহার করে,তবৰে আমরা তাহ্র-ঞতি 

বশ্যবুষ্ট হইব, এবং তাহাকে বিম্বাস কবিতে - 

পারিবঃ অতএব অকপট রূপে লোকের সহিত 
বাবহার করা সে-ভাল কর্্দ, পন্ড কপট" জনে 
র সহিত অকপটে ব্বহ্র করিবার-এক ঘুক্তি 
আচে তাহা পশ্চাং কহিব । 



(২৯) 
কেহ য্গিঘামাবছদিগকে দয়াকবে তবে আমারদিগেব ম 

নে কি প্রকার আল্লাদও ভরসা জন্মে তাহা সকলে 

ঘিঃ্য দেশিবে অতএব দয়া সকলের প্রতি করাংএউত 3 

কর্্ম, ইত্যাদি ঘেংকর্প্মে আপনি তুষ্ট ছুইৰ সেই সকল 
কর্দ অহ্োর প্রতি করিলে অবশ্য তাহারা সন্ডষ্টহ 
ইবে, অতএব আন্যে যে কর্মে ভক্ট হুইবে মেই কর্ম 
ভাল জানিবে, ইহাকরিনে পিতাতঞ্ট হুইবেন | 

_এইংপ্রকার ভাল সন্দ বিচার কবিরা কর্ম করি 
তে তমার দিগের প্রবৃত্তি হইবে, ঘাদি তোমবা নে 

নিশ্চয় করিয়া জান যে জণদীশ্বর সর্ব শটে অন্ত 

ঘার্মী রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, কারণ কোল বিষ 

ঘর দি পোপনে কেহ করিঞ্ড চাহ্_এবংজগদীন্ 
রসন্ডবে অবস্টিতি সাচ্ছের -এমত মনে স্মরণ কর 
তৰে তত্ক্ষণাং মনে হইবে,” সকলকে পোপন' করি 

ঘ্রা কর্ম করিৰ” কিন্ড পরমেশ্খরক্ষে গোপন করিত 



(১০) | ৰ 

কি প্রকারে পারি, বিশেষণ: আমাব দিপের মন্দকর্মের . 

ঘার্থ এতিফাল তা যিনি হইয়াছে তিনি কর্ম ক 

রিবার ুর্বানধে মনের সকন শোপন জ্ভাত আচ্ছেন ও 

সভতএব কুকর্ম করিতে ধাঁদিও সতি থাকে তবে মণ 

কুকর্ম ক্রপোগ্যোগ করিতে লক্ষি ও ভীত হইবে, 
এবং সনকে কুকর্মা করি প্রবৃত্তি যে সকল রিপুপ 

শে' দিবে ঘনের অধিষ্টাজ পরমেশ্যরকে শ্মরশ হুইনে 

তারা দৃণন হইবে ইহ্ঞ্ত সন্দেহ লাই, ঘি কা 
হারো সন্দ্ছে গর তবে ভেঁহ্ পরিন্ম কররিঘ়া দে 

শিবেন | 

সাংসারিক ব্যাবহার বিঘয়ে নুর্জোন, কর্মে 

র বিচার করিষা যে পকল কর্ম করিবে তাহাতে 

তোমারদিপের সপ্ত: করণ- নির্দাল হুইবে? এত্ত : 
করণ নির্পল না হুইলে কোন কর্ণের ফল বিশি 

ই রুপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেনা, ইহা সকলে ছ- 



(১৩১) 
ঢকরিধ়া জানিবে ! 

যদি বল বিষয় কম্ম সাধনের নিমিত্তে চাতুরী 

করিতে হম, উত্তর ? যাহাতে লোকের মন্দ হইঘেএ 

মং জানিয়া চাতুরী কৰিলে অন্তঃরযামী পুরুঘেৰ নিক 

ট অপরাধী হইতে হইবে, আর ঘদিসম্যোখ দন্দ্ 

না হয্স-এমত সানে কথিঘা চাুবী কর তবে লেইচাু 
রীঘে করে তাহ্যকে সুতভ্তর কন্যযায় । 

সহ্খ্যা ৯1) আমি অছাকার পরবিকায তোমার 
দিণকে অন্য কোন কথা লিখিতে মলস্ত করিলা 

সনা কেবল যাহ্তে সআসবা আদার দিশের সপ 

রিবার সহিত এবংআজন বক্ষ বর্পের সহি স প্রণ 

যে থাকিগাও তাহার দ্র প্রিয়তম হইয়া দেহ রাহা 

নুষ্ে রাজত্ব “বি ঘদবধি উচা স্থাযি থাকেঃএসধ- 

কিঞ্তিৎ সুতি ভোসার'দিশকে উউষ্ডি কারণ স্থির 
করিয়াছি যগ্যপি- তোমরা তচুক্তি প্রতি মনঃসং, 



(৩২) 
যাগ বক ৩ বিশিষ্ট রূপে বণ পরায়ণ হু হও 

ওবে ধাহা হা কহি তাহা করিতে ইচ্ছা হইবেক | 

উক্ত_ঞকার প্রণয় রাখিত তিন বস্ত আব 
শ্যক করে, অর্থাং স্েহঃ নান্যতা,_এবংএক্যত 
এই বন্ড অয় যে স্যানে রক্ষিত হুয় সে স্থানে জ- 
গছ পিতা স্বয়ং বল, রুহি, ধন দ্বারা আনুক্ 
ল্যতা -ঞকাশ করেন,ইহাতে কোন সান্দ্ছে নাই। 

_এতদ্বিষয়ে প্রথমতঃ জ্যোষ্্রদিপর আবশ্যক 
কর্ম ঘে তাঁহারা কনিষ্ট্র দিপের তি অকপট চি 

তে স্নেহ কবে ১-এব২তদন্গঞপে কনিষ্ট দিের 

কর্ভবা যে কাঁহ্বদিণকে গরু জন ৩ বয়£ তক 

বলিখা ভক্তিও মান্য কবেন্১ ইহ করিলে উ্ভ 

যর সাহিত উতর প্রশয় থাকিবে, কারশ স্বেহ 
ষং মান্যতা পরস্পর উভঘ্ে উ্ভয়াধীন হয, এক 

না খাকিলে প্রহ্যা থাকিতে পারেনা) ধা 



(১৩৩) 
সো যদ্যপি- কনিষ্কে স্নেহ কবেন ও কনিষ্টন্তে 
কে ভক্তিও দান্য না কবেন»তবে জ্যোক্ট্রব স্লোহ্- 

ভাব থাকিতে পারেনা,-ছুসশঃ স্তেছ কস হইয়া 
কেধেরউদয় হয়, -এ কূপ কনিষ্ দি জোক 
ঘণ্থোচিত ভক্তি ও মান্য করেন এবংপশচাছু 
জজ হু গ্বর্থোক্ত প্রতি-প্রকাশ না. করেন,তবে 
তাহার মান্য বধ্বাও-ক্র সে দুবধ রাহি হয়-এব 
জ্যোক্ঃ প্রতি দ্বেষ বুিউদয় হয়, এরূপ মা 
হইলে সুতরাং উভয়ে -পরয়াভাব হুয়, যে প্রণর 
আমাব(দিগের পরম সুখ হইয়াছে, ইন জা 
নে'সেইজানে। স্েহু সান্যের এমত £ণ,য 
দ্ অপর কোন ব্যক্তিকে মান্য করাঘায়,সে-অ 
বশ্য স্ষোছু করিবে,-ঈপ্লকারেক্মেহ করিলেও - 
মান্য করিবে । 

_. ন্মেহএবংআন্যভ”" যাহার ঘাহাকে অর্শে ও 



(০৪) 

ভঘেব প্রতা মাকিলে ঘি এক্যভা না থাকে ভবে 

ম্মেছের -এবং ঘান্যের অবশ্য তরতম বলিতে হইবেক। 
এক্ঠ, স্বেহ্। সান্যতার €তিপালক হয, দেখ, যে স্থা 
নেআ্োক্ট ও কনিষ্ট, ন্মেছ ও মান্যতা উভয়'-প্রতিপা 

দক হয়েন,_এবং তন্মধ্যে যদি কেহ কোন কর্মা-এ 
না হুইঘা করেন ও তাহাতে কোন মন্দ্ হুয়,তবেঘো 
৯ কর্ণ কর্ডা হইলে কনিষ্ট তাহা দুঃখী হই 
ঘা কোন সাং ত্যেষ্টরকে করিতে ফত্রবান হইতে 

ইঘ করেবৃনা, গনে অভিগ:বী হইয়া যদ্যপি স্প 
ধ রূপে কহিতত না পারেন্১তখাপি পবন্পরায় ক 

হেন, আমাকে কি জিও্াসা করিঘা কর্ণ করিয়াছি 
লেন” -এবংঈ রূপ কনিষ্ট কর্মকর্তা হইলে জ্েমুক 

হনে তুমি ছোট হইয়া ব্ডকে জিজ্ঞাসা নাকরিয়া -. 

কোন কর্ণ কেন প্রবর্ত হও; এভএৰ জোস্্র ও কনি 
মের উভয়ের কুন এক্যতা দ্বারা কর্ম মল্পন্ন করা, 



(০৫১ 
তাহাতে হঠভ কিঘ্বা অহ্ঠভ যদি ঈৈবাৎখকিছু ঘটনা 

হইলে কেহু কাকে দোখী করিতে পারেন না। 
মার দেখ-এক্যতা এমত বজ্ঞ ঘে-ক্যতা থাকি 
লে শক্রবর্ণে কিছুই, করিতে পাবেনা, ঘেমত এ 
ক শে স্ুশ্রযেমে অনাযামে খশ্ত২করিতেপাবে, 
কিন্ত +স্থ্্ব দশ খে-একব করিলে অহাকে ". 
গকবিতে কেহ বিনাসাঞ্জসে পাবেনা 7 স্বপাৰি 
বার সহিত এবংআত্ম বন্ধু বর্ণ সহিত ব্যবহার 
করণে অনেক ভিন্বুত আচে ইহ্যআ।সার - 
াগ্ত পঞ্ত্ব। তোমারদ্গকে জ্ঞাত করিব । 
সংশ্যা ৯৭ | গত দ্বসের পত্বিকায় -অ 

কাব -£্রমাণ অগ্য আমৈ স্ব পরিবার সন্ত 
ব্যবহার করিবার দিশেষ কথা কহিগ্ুছ্ছি,স 
কলে মনোঘোগ কবিধা ম্ুনিবে | যে প্বিবা 
রে সহ্দূর ও বৈগাত্র সভা -এবহ্জোই্র১ও 



(১৩১9 
শব তাহ স্বপুল্র হজ্জ ইত্যাদি মর্কলে এক 

ত্বে থাকিতে বাসনা কবেব,ীহাতা পশচাউত্ত, 
(বিশেপ্ব কণা স্মরণ বাখিলে অনায়াসে পরস্পর 
প্রণযেব সহিত থাকিতে পারেন» সহোদর ১৪ 
আপনি থক ভান ন। করিয়া-এক অঙ্গ বোধ 
করিবেন, কারণ পিভাৰ বসে এবং পাতার 
€ উভযেরি উংপান্তি হইয়াছে । বৈশাব,ত্যে 
ও “ুল্লুতাত এরা ষ' বাঁজ পক্তধ শাণিত 
কৰিঘাভাীভা হুই হইঘাছেন, সেই বাঁজ গুককষ হই 
৮৮:৪৪ সকলের উৎপত্তি ইহাতে কোন ৰি 
শেষ লীই, কেবল উপর ভিন্ন মাহ, দেখ পিজ, 
ত্যেট ও সুতা, (ক্হারা এক অঙ্গএ নি 
তে পিভাকে যে রূপ ওকি মান্য করিতে হয়; 

| সেইরূপ তস্ট ও *ুন্লতত দিগকে ডিও না 
ল্য করিতে হইবে 1 



র্ *. ০৩৭) 
| জ্যোষ্ট ও কনিষ্ট সহোদর ম্শ্রি এবং আপন পূ 

শল রই তিন শক জানিবেন, কারণ সছোদ্র ওএআপনন 

অঙ্গ ঘদি এক হয তবে স্তরাতুষ্খুত্র ও স্প্চুত্র বিডিন) 
তাকি, যথা আপনার দুই পাত্রী ঘি মোকে ১এবংআ' 
হারদিপের পর্ডে আপন উরসে সন্ভানউৎপত্তি ই 
ইলে উভয়ের প্রতি সমান স্মেহ্ করা যায়, সেই ক 
পোস্ট ও কনিষ্ট সভ্রাতাদিণের ওরসে তাহার দিগে 

স্ব২পাস্বী গর্ভ যেয়ে সম্ভানউংপন্তি হইবে সেও. 
গন।র্রি সন্তান জ্ঞান করিবেন । 

ত্যোন্টস্রাতাকে পিতৃ ভুল ক্তিও মান্য ক 
স্টাডি 

রিলে তাহার কনিষ্ প্রতি(,পতার ধক্রপ পুত্রেবপ্র 
তি)স্েহ দ্রপ হয়,-ঈ প্রকার কনিক্কেরও জানি 
বে 
.. জ্ো্ট২্বাহৃ পরী দিপকে মাত কুল্য-্ভাম। 
করিতে হুয়,২ও কনিষ্টভ্রাতার পদ্থী দিপকে কণ্ঠা 



৩৮), 

তুল্য জ্ঞান করিতে হয, কাৰণ ল্লোষ্টঞচ পিতাতুল্য 

জ্ঞান করিলে ছার পর্দীে সাত ভুন্ছ্য অবশ্যই জ্ঞান 

করিতে হুইবেক্ ১. পথ” কলিক্টিকে প্ুজ্রবৎ স্মেহাব 

নি তার এ:কীকেও কন্যাাৰ করিতে হুইফে) 

এই রুপ জ্যোস্ট 9 কনিষ্ট পিভৃহ্য পক্তী দিশকে এ 

বং ২.পিড সা দিগকে সান্তা তান থাকিবে,স 

হেদ্রা এবছ খুল্রতাত ও জ্যেসুতাত ত পিতৃ শ্বসা - 

'দিগের কন্যা ”তবর গুল কন্যা গণকে এ সকার 

বিচার করিঘা স্েছ ও নান্য করিত হয়»একপ সু 

গন বোধ সকাল পরিবাৰ পুতি বাখিধা ধৈর্ঘ্াদি 
বন্ধুগণ ল্ঘা কর্ম করিলে সেট সবিবার প্রশষে 

থাকিতে পারে, সব -৭-০কার বোধ সকলে 

বাখিবে এব ধৈর্ঘ্টাদি বসু বর্ধেষ সঙ্গ করিতে " 

যেমত আমার পঞঞ্ম পাক্বেউভ্ত 'আছেজকলে - 

নিহা অভ্যাস করিকে। 



(৩/ 

সংখ্যা ১১. গত লত্রে গছেদূর হত্যা 

যাহ্বা ঘে-৪কার বণ হঘ্ন,-এবংঘাহার সহিত যে 

প্রকারে যেমত ডাব বাখিতে হয় তাহা তোমারাদশ 

কে বিজ্ঞ।প্ন কবিয়াচ্ছিও এক্ষণে জ্যেস্ দিগেৰন্সে 

হু কনিস্তেরদের ঞতি ঘেঞ্েকাবে প্রকান্প করিতে 

চর তার সাবশেষ লিখিতেছি সকলে অবগত 

হুইবে | 

জ্যে্ট আপন কনিষ্টের বিছ্যাভ্যাস যাহাতি 

হুষধ এমত চেষ্টা অবশ্য পাইবেন ১ কেবল রি শখ 

ক চেষ্টা করিলে হইবেনা, আক্তঃক্রণের সহি 

ত সাগ্ত মতে চেষ্টা পাইতে হইবে, পরবে লা। হয 

সে 8 জে লোকত ধর্মমত 

দোর্ধী হইত গাবেননা । ্ 

কনিষ্টের বিদ্যাত্যাস সময়ে ন্ট হার ব্যা 
সতল্য হইবেন অর্থাৎ কলি রবি 



৭৪০১ 

দা সশক্িত হয় আন্ডার অনা না করে, 
বিদ্যা২সত্যাস হইলে ঘখল বিষয় বোধ হই ত 

শ্ধ্ন্ জন, তাহার সহিত স্যভাব কাবত 

চেষ্টা পাইবেন অর্থাৎ সনের কথা কৌশলের ্ 

ঘা কান্ট ড্ভাত করিবেন, ভাহাকরিলে ক 

নিষ্টের মনের কথা পাইবেনও তাহার মনে ষখখ 

নযেশাবোদ্য় হইবেক ও তাহ নান এনাধাসে 

নি পারিবেন -এবংতাহাত চিরদিন বস্মাডূ 

ত বাখ্িতে পারিবেন, বিশেষত £ ভ্রাতা দিগেব) 

'কাতুষ্টুন্ দিণের _এবংউভ পিনী গুক্র দিগ্ব সহি 
ত সশ্যভাৰ ন। রাখিয়া সাব কাহার সহিত রাখা 

ঘাইবে » -এবং২এসত বিশ্বাস আর কাহাকে কবা 

যাইতে পাবে । ঘে কনিষ্টের বিদ্যান্ভাস ভা 

ল্ না হইবে এবং অর উপার্জন অক্ষম হই 
বেন তাহার ঘি ত্যক্টের প্রুতি ভক্তি ওসান্যল 



১ 

থাকে তবে ভ্যেষ্ট টির, নী কনিষ্টের হ্যা সম 

ভাবে স্েহ করিবেন, কারণ বিছ্যাভ্যামের যে-হশ তাহ 

আহ্াতে আচ্ছে এমত জ্ঞান কবিতে হইবে | 

এই প্রফার আত্ম বন্ধু জনের সহিত যাহারদিঞ্টব 

পণ নাই তাহ্বদিশের সহিত তেদরা কেহ প্রিশষ ক 

বিতে সাহস করিবেনা, কারশ আপন বজ্ড ফে স্ছানেপ 

ব হুইগ্রাছে সে স্থানে পর আপন হইবে ইহার গজ্ডা 

বনা কি, তথাচ ভোমাবদিগের সুব্যবহার তাহ্থাৰ দি 

গের সাইত করিতে নাট ন। হয় 1 

ভাই২ ইহ্যাদি সকলে গৃথকৃ২ যাকিলে অপ্র 

ণয়ু হয় এমত নহে, কারণ পনের একতা, স্েহও মা 

ন্যতা জ্স্ট ও কনিষ্ট উভধেরেউভষোপরি খাকিংলজ 

হাকেই_ প্রণয় কহাষায়, অতৰ-এ প্রকার মে, মান্ 
তা র।থিগা যে ঘেখানে খাকিৰে ভাহাতে ধর্দ হ্কনি 

হুইবেনা, এবং প্রণয় ও.যাইবেলা, পারন্ঞ একেল্ি 



(৪৩ 
থাকিলে গূলস উপার্ভজনে অধিক প্রুভলতা- হন, লিভ 
মাভা বর্তমান আাকিলে তাহ্ৰদিগের চক্ষের সুখ 'জ 

নক হয়, এব্* কনিষ্ট আপন উপার্জন জ্যেস্্ুকে দি 
লে জ্যেষ্টের সনে অতিশয় তি জন্মে ও লোকে 
তাহা দেসিয়া উভয়কে ধন্যবাদ দেয় 1 

সহোদর, জোস্ট ও শুল্লতভাত পুল দিগের এবং 
স্রাতুষ্পুল দিগের সহিত গুথক হইবার প্রধান কার 
র্ স নেক বিজ্ঞ ব্ক্তিরা কহেন১ আগারদিণের স্দী 

লোকেরা হইগ্রছে ও ইহা সত্য বটে, কিন্ত আমরা 
ঘদি বন্ধুদিণের সহিত বিবাদ 'টনার করশীনভুতা 
স্দীলেকে দিগের যে হেত্ত আছে তান্য্ পু্থাছে আম 

রদ্দিগেৰ কৌশল ক্রমে জন্মাইতে নাদেই, কদা- 
চ বিবাদ কিদ্ধা গৃথকতা তবে হইতে পারেনা, ই 

হার বিশেষ কথা আমার আগত পত্ে ভোমারুদি- 

গকে কাছ্ন্ব 1 



(৪৩) 
সংস্টা ১২7 গত পত্বে তোসাবদিপকে কহিয়াছি 

ঘে আমারদিপৰ ওদী লোক হইতে আসাবছিশের এ 

্ত বিছেদ্ ছয়, ছমর ভিন কারণ আছেও ছিংসা,আজ্ম 

বন্গুঞরতি পান ন এবং লম্পট দোষ 

ছিপ 1 দেখআমারদিগের পত্বী দিগকে অন্য পু 

হস্চের সংসার হইতে বিবাহ করিম এানাযায়ি১আলা 

লর্দপের সহোদর ইত্যাদির উপর যে স্বাভাবিক - 

স্বেছ আসাবদিপের গাকে তাছা ইছারা কিছুই জা 

নিত পারেনা) কেষল আপন পতির প্রতি সে 

স্াভাবিক হইতে পারে, কারণ ৰিধতা তাহারছি 

পের অঞ্গঙ্গ পতিকে করিয়াছেন » তবে হীহাবাদি 

গেব স্মেহ ২ ঘান্চতা -প্রহুণ করিতে আমারদিণ 

র কিছু বিশেষ বিবেচনা করা চাছি১ এতদর্ম্ে ভা 

ইতাই একাজ ঘাহ্রদিের জ্ভান আচেএবংসক 

লে একব থাকে তি কক করের তাছবদিগের আ 



(5৯) 
বশ্যক কর্মের ব্যান্যা নিস্ছে কহিতেছি, সকলে - 
মনোঘেগ করিঘা *ধনবে | 

যে চার চাবি কি কিন্যা পাঁচভাই-এফত থা 

কেন এর্ত ₹ ইতি মধ্যে সিটির উপার্জন কৰে 

ঘ, কেহ স্বল্প ১ কেহবা কিছুই উপার্জন করিত 
পারেন না অধিক উপ্জন কর্ড সকলের পতি 
স্বায়-প্রক্ৃতি সমভাব রাখিবেন ১ কারণ উহ যদি- 
সকলের প্রতি সনগভাব না বাখিয়া আপন ভাষা 

কে অধিক অলঙ্কারাদি দেন) তবে আব আর্দ্র 

তর পত্রী দিগের মনে হিত্লা জন্দিতে পারে এবহ্ 
এ পরিষাব্ব মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়» শ্রীলো 
কেরা আঙগন ২ পতি লইয়া আপনি করবা হইবে 

যে-এক বড় অভিলাষ তাহ্রছিগের মনে জানিতে 

মাকে১তা হার রর শ্ল্ব্ পাইলেছই আহ ভিন্ন 

হুইহার চেষ্টা পাইতে বিলম্ব করেলা ১-এপ্রমুক্ত 



(৪৫) 

আপনারা আপন ২ পতিকে ধিক্কার দেন -এবংকছে 

ন যে -এসত্মারে গাকিভে ক লক্জাকরে স্যানানতরে 

থাকিয়া ঘদি শাক অন *াই সেও জল১-এই-্কাব 

আঁহরদিগের যে সকল আজ্দ আছে তাহার ধারা পতি 
বে বশীভূত করিঘা- সতন্তব হুইতে চাছেন,এবহ 

এল্প বুদ্ধি পতি ঘাহারা তাহার দিপের ননে-৯ প 

তীর বাক বিসম্বাদ আনিয়া সংসার হ্ই্ত অন্তর 

হন | 
আত্ম বনু প্রতিপালন | দেখ আমরা ঘে ক 

প আপনাদিগের পিতা মাতা ২ভ্রাতা ভগিনী দিপের 

ঞতিপালন করিতে বান্ছাকরি ই ৰূপ আমার ছি 

গের পাত্রী সকলে আঁহারদিণের পিতা মাতা ইগ্তাদি 

দুখ হইলে প্রতিপালন করিবার বাচ্ছ কর, 
অতএব আগা(দিপের উচিত তাহ্ৰছিগের বস্ছা 

যাহ পুর্ণ হয় তাহ সাধ্যানুসারে করি, এবং 



৪৬) 

ধর্নাভও ক্বা উচিত বটে, বাবশ যখন ্দীব আ 

রা কত হয়েন তখন জী আপন পিভা নাজ 
ও জ্নুতা ইহ্য।দ্িরি প্রতি যেরূপ ন্মেহ মান্থা কবে 
অদ্ষপ পতিকেও করিতে হু, "ইহাতে পরিবারে 
র্ মধ্যে ঘাদি কেহ আসক হইয়া বাধক হয ভব 

পত্রী দুঃখ্ভা হইয়া সতারে কলহ উপস্টিতি 
করে, ত৩ংগরে আপনার লিজ শঙ্্ব হারা গতি 
কে বশীুত করিয়া আপন বচ্ছো ছুর্শ করিবার 
নিমিত্ত ভিন্ন হয়েন, অতএব -এ রূপ হেতু উপ 
ম্চিত হইতে না দিলে পরিবারের মধ্যে-ইক্ততা- 
ছেদন কেল। হইবে ॥ 

সঙ রি ৷ ঘদ্যপি পক্ষের রি 
ঘি থাকে ভাঙ্গা হল পত্ধীর চিন্তে অসন্ভষ্ঠতা 
নে, এবহ সম্ভষ্টা হইব্রার উপার করে, ট 

হিখক খাকিতি যুক্ত কৰিষ্মা সংসারে সকলের 



/ ৪৭ 

নহিত কলহ করিতে ৮4 করেন এবংক্রমে সন 
ম পাইলেই ভি হয়েন, অতএব _এই হেতু জগ্র 
ইতে নাদিলে সতসাবে সুন্দর কপ -শহ্যিতা যাকে 
এ ধিধয়ে অধিক আর কি কহিব, তোমরা বুদ্ধি 
মোগে বুঝিবে, জী পুরুঘ ঘের মধ্যে কা কাহারো 
ঘদি লাদ্পট্য দোষ থাকে তবে সহ্ারে বিছেদ 
হুইবার অপম্ডব কিছুই নহে । 

স্দীলোক দির শীস্ের কিচু বিশেষ 
কথা তোমাবদিগঁকে ও্ভত করা আবশ্যক হর » 
উদ্ধ্র দিগের বক্ষ অজ শহ্যাঘ পন্চাং কবিঘা- 

সমন করা» অতএব এ শত্দ ধৈর্ঘ্ঘ বন্ধু বিনাম 
র হাহ নিারণ করিতে পারেনা, ঘগ্যাপি ধে্ঘ্ 
হুইভে কেহ.না পবেহ১তবে' পহ্জীকে 'ত€ক্ষালনৈ সু 

ন্ধুরভাষে তুষিগ্লা আপন শজ্দে শঙ্দম নিবারণঁক 
রিযে, এসকল বিষ্ঘসপনহ বুদধিযোগ উহার 



৮) 

(দসের শঙজ নিৰাৰশ করি আপন পান্রীকে সুখী 

করিয়া সংসারে কলহ নিবাবশ করিত হয ইহা- 

সকলে _প্রুবিধ।ন করিয়া বুঝবে |. 
সত্তা তি | 

করব পত্রে. তোনা দিণকে এক নুতন 

কথা কহিতি বচ্ছা করিয়াছিও সে কথা-এ্রবণে 

তে।সারদিশের অবশ্য দুঃখ হইবে কিভ্ড হাসনা 

করিতেও কেহ ক্ষন্ত হইতে পারিকেনা, অভ 
এ বিঘয়ে আদারদিণের দুঃখ না থাকে এসও কি 

দুউপায় ভোসার দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া 
করিতে চাহি, তোগাবদিপেব খাহার যে চি 

হা পত্রের ছারা সামাকে খ্ভাত করিবে ইহাতে 

অন্যথা কেহ্ করিবেনা১ আসার ঘে মত তাহার 
ই পত্বে প্রকাশ করিতেচ্ছি। 

দেখ আদরদিগের পরিধান বিয়ে বিশি 



(৪৭৯ 
ঘট কূপে কোন একটা *৬লা নাই তাহাতে আগার 

[দিগের কউ দুঃখ হইতে গাবেন।, কিন্ত আমাবদিগে 

র-একালের শ্রী লোক ছিগের পরিধানের বিষয় দে 

শিয়া অনন্ত দুঃখ ও লক্জাইয় । 
দেখি, আসাবদিগের ও লোক দিগকে - 

আসবা যে দীর্ঘ দশীহ্স্ত পরিগান বজ্র মক পরি 

ধান করিতে দিয়াখাকি কিভ্ত - বজ্র মোটা না ছু 

ইয়া ঘদি সরু হয ধাহা-এইক্ষখে অনেক ভপ্রলে।- 

কেৰ জী লোকেবা ব্যবহার করিতেছে অহা পরিধা 

ন্ কৰিয়া তাহারদিগের পিতা, ঘ্ন্বতত,-হঁজ ইনাদি 

 ঘে'সকল২আত্ম জনের সনু 'আদিবার সামান্য 

রূপে লজ্জা গাকেনা, তাহারা -গাইলে ঘে সমঃ 

সকল পুন্কধ কে পশ্চা করিয়া ষায় কিছ্বা কোন - 

কার্ধ্য কবে তন তাহার দিপের পিশ্চাছ্ হইভি-প্রা 

ঘ সপ্গু অঙ্গের আডাস দেখাযাঃ অন্য পুরে 



৫০) 

রা তি ভাহর দশের পশচংপ নি 
কবেন তবে আপ্নাদিগকে অধ্রদন করিতে হয়, 

কিন তথাচ যাহাতে লজ্জার নিত আর সন্দ্শন 
কারিতে না হয় -এমত মনোযোগ করিতে পারেন না, 

সধিকজ্ড দেখ, যখন-এ.কপা পশ্চং হইতেআ্মী 
লোক দিগের সঙ্গ চয়া আমাবদিপব ভা ব 
গেঁসথবা অন্য কেহ দেখে তাহ্বা কি পর্যন্ত 
মনে সন্ষট হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি 
লে সকলে বুকি'তে পাৰিবে ঘতক্ষণ ছৃল্যহু্ 
যু ততক্ষণ তাহ্রদিণের চক্ষেব পলক পতি 

ত হনা, আসতগব ধিক আ।মাবদিগকে যেএ 
বিষয় আমরা স্বচচ্ছে দেখিয়াও যাহা (নিবা 
রণ হম তাহর বিহিত করিতে যত্র করিনা 1 

মামার মানম১ দশ হজ পরিমান বজ্ছ 

যাহ্১আমার দের স্মীলোক দিগকে পরিধান 



৫১ 
| 

করিতে দেই সেইবস্ রা কিদ্বা তেবো হত 

পরিগান দীন্ন করিলে ভাল হয়, কারণ-ী বজ্জ 

ঢুইফের দি পশ্চাতে দেয়ে, যেস্ত-এতদেশীয় 

স্পী লোকেরা যখন ধুতি পরিধান করে তখন - 

তান্রা ভাহ্রদিণের পন্সত হইতে শুস্ক যুভ্ 

তে আর এক ফের দিয়া পরিযা থাকে, এবং 

তাহা হইলে এরূপ অঙ্গুনা দিগের অনায়।স লহ 

অঙ্গ দর্শশ পকলের হইতে পারেনা,-এবংঘুক্তী 

ধাছারা তাহ্রদিশিকে এক ব্মেরতা পরিধান ক 

ব্িতে দেওন অতি সাবশ্যক, কারণ তাহারা 

এইক্ষণে যে রূপ বন্দ পরিধান করে তাহ্ত্ভজ 

হাব্ূদিণের কুঁচ ছয় বিেষত£কপে দক্ষিপ্যান্জেরে - 

গুন সকলে দেশ্িতে পায়, -প্াচীনা ধাঁহারা হু 

রাছেৰ 'তাঁহ্র দিশকে আনার দিগের কোন ঙ্প 

দেশ দেওন সম্ভব হইতে পাবেনা, কারণ পর্ব 



ৃ ৫৫২) 
কালেরজ্জী লোক ঘত তাঁহ্র দিশের লজ্জার ভষ আ 
দাবধি২সচ্তঁহ্রা পাতলা কাপ্ড কখন প 
ধন নাহ,না পরিতে হস করেন, তশখাচ ভব 
মাকরি, যদি ফেহ সরু বজ্র পরিধান কবিধা- 
থাকেন তবে পরম্পরায় এই পত্র অভিএ্াঘ- 
সশনিতে পাইলে অঁহ্রাও আপনারাই ইহার - 
বিহ্তি করিতে ঘত্র করিবেন 1 

য্দপি তোমার (দগের মধ্যে কেহ বলে 
ন, দি্বাপর যে কূপ হইয়া খাসি তিচেতীর 
এইচ্ষণে পরিবর্তন করিবাব প্রয়োজন কি; 
পশুর, প্রয়োজন যাহা তাহা 'অপ্রেই কহি- 
যাছিং গুর্বকালে এনত সুগ্স্ অর্থ” মিহি 
ব্থ পরিবার রীতি ছিিনা৯-এবংব্যবহাৰ 
বিঘয়ে উত্তম ঘা হইবে তাহই কর্তা চি 
শি হিশ্য মন্দ না হয »-এবংধর্নৃত হানি নাহয 



(৫৩ 

তাহা কবিলে পশংসা অনি নিন্দা ইন পা 
_রিৰেকনা । 

রী লোকের বজ্র পরিধানের বিষে প্রা 
চীন মহাশয় দিগ্যে উপদেশ দেওয়া আমাবদিগ 
ব সম্ডবেনা, তবে নব্য ধঁ্রা আছেন তীহার দি 
গকে অনুরোধ কৰা ঘাইতে পারে, আপনং প 
তকে স্রশিক্ষা ক্বাইলে ক্রমশঃ সচরাচব স 
কলের পরিধান্রে পারিপাট্য হইতে পারিবো? 
সংখ্যা ১৪ | 

গত রাবি বাসবীয় পৰে আলোক দিগে 
_র পরিধান বিনে ঘাহা্ লিখিয়াছি, জহাঞআমা 
র কোন বন্ধু আপন পত্ীকে কহিঘ্াছিলেনঃএবং, 
পুর যাচ্য শাইয়াচ্ছেৰ আমাকে পত্র ছারা - 
জ্ঞাত করিযাছেব, আমি সেই পত্র সকলেৰ অৰ 

গত কারণ -এই পাত্র মধ্যে : প্রকাশ" করিতে চ্ছি। 



(৯) 
বু লিপি। 

“ ম্হাশখের ৮৩ সং১০ক প্রর অভি 

প্রায় আপন পত্থীকে ও্বাতসার করাতে পত্রী- 
শ্ববণ করিয়া ক্ুণেক কাল সালজ্িংতা হইয়া 
নিরথ ছিল, তস্য পরে সহাস্য বদনে -গাত্ত 

র করিলেক,“তুঁমি ঘে প্কল ব্যাখ্যা আমাবদিগের 
পরিধান বিষয়ে করিলে, সে সকলি সত্া বটে, কিন্ত 
অপরাধী আমাবদিশিকে করিতে পারিবেনা, কা 

রশ -এ সকল পুক্রঘের দিপের দোষ” দেখিয়ে 

নারী সুপ্রী হইবেক সে আপন পতি ঘাহ্তে স 
জহ্ট থাকে, তাছারই অনু ধাবন করিয়া থাকে, 

'আমারদিগের সরু বঙ্জ্র পরিধান করিবাব তাঘ, 

পর্ঘা কেবল তোগারছিগকে তৃষ্ত কবিবাব জন্য; 

সে ধাহাহউক,-আপনারা যে বজ্জ, পরিধানক 
বিঘাথাকেন তাহা আপনকার দিগের সম 



৫) 
শুঞ্ ধন সকলে ৮ দর্শন পা ,_এবং 
আপনারা কোন একটা লজ্জার য় করিঘা থু?" 
কেন? এ মিহি বড পরিধান করিয়া আপনা 
বদিগের ভপশী ইত্যাদির সন্মুগ্থে আসিয়া 
কথে।প কনা দি কবেন) ভাহাতি কি ভাইরাস 
পনকাব দিগকে মোটা বক্ম পরিধান করিতে 
উপদেশ গন? আপনারা চিন্ত মধ্যে শু্খী - 
থাকিবেন তাহাই আরা করিব, অধিকন্তআ 
মারদিণের নিবেদন -এই,ঘে তোমাবদিগের 
ধন ঘদি কেহ দেখে তবে আমাবদিগের - 
অসত্য লজ্জা ছয়, এ দিঘিন্ত আপনারা মি 
হি বজ্জ পরিধান করিয়া আপনং কন্যা১ভগি 
রে ও ২ জন সন্মুখ্ে আসিবেন না; অধিক 
কি কহিব “১1 

সামার সর এক বন্ধু আপন পর্রীকে 



(৫৬) 
প্রবিধান ' বিঘয়ে উপদেশ দেতযাতে গত্াত্তর.যা 

হা পাইয়াচ্ছের তাহা তোমারদিণের সুগোচরার্থ 
লিখিতেচ। 

« মৃহাশয, পত্র আভিপ্রায আপন 

গ্ীকে কহিলাদ, তদুস্তরে পত্থী কহিলেকুংাল 
আমাবদিগের পরিৰার চংতা ধোত্তে হবেনা, 
আপনারা ঘে সিহি বজ্র পারো-এবহযে পারি- 
কার ধাবা উদিত বাসিতে অনৃত কোষ দেখখ)- 

যায়, আপনাদ্িগেধ সুখ পক্ষির ডিমটীআ 
গে ঢাক, তবে আমাদিগকে কহিও ৯ । 

এইংঘে -ছেছক্তর ও্রী লোকেবা দিয়াছে 
সে অতি যথার্থ, পুর দিগের (মিহিবজ্ছ- 
পরিধান করা তাহা নিলর্জেয় কর্ম বে, 
অতয়েব আদার দিগের বন্ধু বর্ণের -প্রতি নিবেদ্, 
ঘাহ্রা সর কাপড পরিধান করি. চাইতবে 



(৭) 
উর চাকা একটা কোরভা (কন্বা চাপকান পারিবে, 
নচেৎ মোটা কাপড় পরিলেভাল হয় । 

পরিধানের বিয়ে হিন্দুস্ছানীস্্ী ন্যোক ছি 
পকে-প্শংজা করা যাইতে পারে, কারণ তাহা 
রদিপের বজ্জ্ দীর্ঘে-প্রত্তে চোট খাকে লা, এবত 
পরিধানের কৌশল -এমত উত্তম যে বাতাসে উ 
মা সন্মান হয়না, বঙ্গ দেশীয় নর্বীন পরিধানে 
র মত উলঙ্গ দেশীয় দিের সহিত বিভিন কি: 

কিঞ্চিত পবনের সাহ্য্য পাইবার অপেক্ষা হি 
ন্দুপ্ছানের বরাত দেখ, একেতো পরিধেধ বজ্জ- 
চরণ১অবধি মম্ডক পর্যন্ত আকৃত থাকে, দ্বিতী- 
পাত বজ্র উড়নী হারা সন্্বাঙ্গ এমত ঢাকা খাকে 
যে সঙ্গের বর্ণ পর্যন্ত দেখা বায়না, কাহারো 

ভি ছন্ডি করিলে কেঘল দুইটি চক্ষু নিরীক্ষণ হয় 
মাত্র.) পে হা নাপীরিষ 

ভি বউ জোধী সং 



(৮) 
এক্ষণে আমার রর উপদেশের বিকৃন্ধে 

ঘে সকল সহ্শঘেরা গুর্মবপক্ষ করিঘা লিপিপ্রে 
রশ করিম্বাচ্ে, এবংতদুত্তরে আমার ঘেমে স 
ভিপ্রায় উদয় হইয়াছে, ধারা বাইক লিহ্িভেছি, 
ইহাতে আম্মার নব্য সম্প্রদায় দিগের বিশেষ উপ 
কার হুইৰে 1. 

প্রশ্ প্রিযবর পদার বিন্দ বদ্দিত শ্বীযুত সু 
বারণ বায সম্পাদক মহ্শয: কমলানহেজু। 

পরম পদ দর্শিত জন সেণবত শীপদাববিন্দ্ 
বাজ্তিভ চক্রবর্তী জন্ম জন্মাজ্িত পাতিক নিবা 
বশ নিমিত্ত পছানত ুর্ঘক নিবেদ্নগাদৌ-, 
তোমাৰ সৌভাগ্য প্রকাশার্থে শত হচণাবল্থিত 
-প্ধতির প্রমানন্দে বিশ্রামে তবাশ্রয়ে বিরাজ্জমা 

নতই্মতে অধীনন্দ প্বং | পাবে নিবেদন ন 



(৪৯১০ 
হশযেব লিপি দৃঙ্টে অবগত হইলাম, আলিনি আ 

ম. বন্ধুর দির সৌভাগ্য অর্থ সামর্থ পবমার্থ 
অভিলাষ হইয়া পতিকা লা হাবা জ্ঞালোপ 

দেশ প্রদান রা -্রবর্ত হট্য়া্ছেন, ইহাতে 
অভ্যাহ্াদিত হইলাম্ । লিপি করিয়াছে ডু 
করা উ চিত বাহ্ ইইলে বলা লাঞ্চ হইবেক এ 

বনী বলেতে রাজকার্ঘ্ সমাধা অবনীলা-্্ু 
মে হুইতে পারিবে * কিন্তু আমাব বিবেচ 
না স্ট্ৰি হইতেচ্ছে ঘে ইহাতে আমার বান্ধখছি 

গের-প্হুল হইতে পারিবেলা, কারণ যে শঙ্ 
ব্রা আমবা গ্ৰকার্্ত সাধন করি অধিক বল" হইলে 
তাহাকে নষ্ট করিবেক, অর্ধাং * বুদ, ধর বল, 
তস্য ” অতএব ঘাথ্ৰ বুদ্ধি কল সাচ্ছে আহার 

অন্য বলে-প্রুয়োজন কি; এতস্ডিন্ শ্রুত আছি, 
বলেতে বুদ্ধি নষ্ট করে, অভএৰ ঘে বুদ্ধি বৃদ্ধির 



(১০) 

নিমিত্ত আমরা লালা পুকার উপায় ও যন্ত্র করি: 
তেচ্ছি তাহার নষ্ট কারী ঘে বল তাহার আতর : 
আমরা কি কপে লইতে পারি? যথা, বলাত, 

সহফাঘতে তরখ, ক্রোধে কর্' বিনিশ্ঠতি ” ইত্যাদি, 

কিন্ত তবেও বিঘ্য সান্য হইতে সারে যঁিস্মাধ 

আপি কোন প্রাচীন প্রমাণ বা কোন মুনির 

ধৃত বচন বলের পোঘকতা পঙ্ছে (দিতে পারে 

ন, কারণ যেষে বিষয়জ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশক 

বেন পমাণ ভিন্ন আন্ত কলে ক্ুদ্চ কুবেনল? 

আম এপ্রমাণেৰ জন্য উপাদেশ কেমন যে 

মন বিষয় ম্ নরধর, বারি স্ত্য সরোবর, 

বিদ্যা স্সৃন্য ভস্তাচর্ঘ্য ইত্যাদি, কিমধিকং২। 

১স্কাত্তব | 

০০০০০ বাবুজীর পত্রের নমর 



(১৮১). 
এই, যে বব্ শরীরে, ০০০ কাজক্প্য স 

কলি সাখনা হইতেছে বে শরীরে অধিক বল 

করিবার প্রয়োজন কিং কিজ্ড আমি ঘেকপব 

ল শবীরে উপার্জন করিত কৃ ছিতাহ্র 
কিছই মর্ম বুঝিতে পারেন ন নাইভএনি নিমিত্ত 

ভাঁহার-এবং ্রক€লের বিজ্ঞাপন কারণ কিঞ্চিং 

€বশেঘ কথা কহিতিছি। 

শবীরে স্বাভাবিক বল হুড উপায় 

ছারা পরিস্মম করিয়া দেহ সবল ক্বণে অ 

নেক হ্যুনা তিরেক আছে, ইছ ইহা শ্বচক্কে দেখা 

যাইতেছে ) 

দেখেই অপাৰ সংঘারে ষে কি 

চু বন্ড প্রমেশ্থর উৎপত্তি করিধাচ্ছেৰ কা 

কারতেচেম্ব সে সকলি পালার কহা যায় 

প্রন্ত এ. পকল বন্ড লইয়া সনুষ্য আপ: 



(৬১ 
নার আপনার পরিস্খম বারা নানাবিধ প্রকা 
ব অব্যাি' গঠন কবিঘা আপনার দিগেব 
ব্যবহ্র গশ্য ন্যঞ্ড কর্বিতেচছেখন, অতএব - 

ডন দ্ধাবা শরীরে বল করিয়া শরীরকে সব 
ল রাখা বিষ হ্হ্যাদি ভোগের নিমিত্ত 
তি সুগ্ুপ্ত*, -এবং অধিক-ম কৰিলেও দে 
হঞ্মান্ড চুক হ্যনা কিন্ত যাহারা রু্ধি ব 
ন্ সাধনা না করিবেন দেহে বল্ সাধনা: 

করিতে তাঁহার দিপকে বলিতে পারিনা, 
বরঞ্চ নিষেধ কাব, কারণ মাঝিং বিহনে 

ভীড়িতে শৌক্কা কাহিয়া রক্ষা করিতে পাবে 
না). তরি সর্বক্ষণ বিপদে থাকে, পরজ্জ 

রুদ্ধিবল যাৰ ।দ্গের আছে, ভহাব দিশের 

বান্ছবল অতি “মাবস্ধক কবে, কারণ পাকি: 
একাকী তরি চালাইে-বড ক্রেশ যুস্ত হয়) 



(১৬০) 

রি থাকিলে তরি উন্তমকপে চালি'ত ৬৪ 

বংসাঝির অনেক বিষয়ে সাহার্ঘও হইত 
পাবে 1 

উক্ত বারুজী প্রা চীন প্রমাণ বল ৮ 

র বিষয়ে মুত বাজ দা করিয়াচ্ছ্বে গা? 
আগত পৰে ইখ্র করিল তাহার ১ 

র্ণ করিব, কিশ্ড বিবেচনা করিয়া সকলে 
দেখিবেন, বর্বকালের প্রমাণ লইয়া কর্ণ 
মানকালে সকল কর্মা করা হুইতে পাবেনা, 

ঘে হুক পণ্ডিত সকলে দেশ কাল 
বিঘা সকল বিঘযের বিধি ও নিষেধ দেল 
দেখ১*মাচীন কালে গহশৈঘ়েবা ঘে সকল 
পায় ধাবা বলে ও ধন প্রা হ্ই্য়া-+ 

র্্মাদি করত গত ছইব্রাছেন, সে গকল ও 



১৬৪ 
পায় করিঠে কি এক্ষণে আনাবদিপেৰ পাধ্য 

আচে অতএব বর্তমান কালে মানব জা 
ঘে সকল উপায় বাবা এ ভ্রিতয় বন্ড প্রাপ্ত 

হয়া স্বচ্চ ন্ র্ব্বক বিধয় ভোশ করিতে 

ছেত্র* তাহার ছষটন্ত বরঞ্চ জি্ভাশা করা - 
আবশ্যক করে, দেখ, এতদদোশৌ এবং অস্মদা 

দিব বাসস্ছলে অনেক ভধ লোক খাবা ও 
মুদণব "বারা শরীর সবল করেন এবঙ কবি 
নিত্য ভ্যান বাখেনঃ তাহারা ধাঞ্ধ বস্থা তে - 

ও সকল কর্ম করিষ্ড গ্মতাপন্ন থাকেন, 
ইছা সকলে ব্বচ্গে দেখিতে পাইয়াও তত 

ঞমাশেৰ -পুতিক্ষা কি নিমিতে করিতেছ্নে। 

আব দেখ শরীব সবল .বাথিতে ত্র 

ন হইলে শরীবেব বল হবশের যে কিছ- 
বিগ্ন ঘটিত কা্ঠ আছেতাহার জন্যা বলল কারের 



ীান্ি (১৮৭) 
যত্ত্র হইবে 1 

 ত্বিপদ্দী ॥. 

হরিষে হরিষ কয় $ করিমতি সবিনয় ২ দিবাকর 
নামি পদ্ ছয়ে । তব পত্র তিন সংখ্যা ব্লপ 

কষে ্থান সত্থ্যাঃ গুষ্টি ছঞ্টে বুি৬রষ্ট হয়ে ॥ 
সনে হতেচে সংশয় £ বুয়া তব আশায় £ পাই 

করি উদ্ত পব পাতি 1 যাহে ব্জ্ ঃসাধ্যঃগ্ 
র্ঘ পুর আরাধ্য £ সারক্ধার বস্ত ঘা নীতি ॥ স 

স্কট সংখঘ তাহ ভাজ করি গুজ্য যাছাঃ-প্চলিত 

বন্ধ মান কালে 1 একালে শবধাৰে বল ু  উপার্জন 

অমঙ্গল £ অবশ্য করিবে কোন কালে ॥ ইহার 

পমাণ দিব £ নাস লুক্ধ ন। করিব £ নুদ্ধিঘোগে 

বুঝসনুভবে । কৃত শীত বু্ধিবান £ সকল বিদ্যা 

নিধানঃ শান্ত দান্ড ৰলেব ভাবে ॥ বক 

লে বীর্ঘ্ঘবান ঃ ভাগ শক্তি বর্তমানঃ হখা যু 



২৯৬ 
ক উক্ত তবপত্ৰ | রা হয়েউক্ত ভোগে 

নাঃ নব এনুক্ধাপে £ কেঁচে বৈনে ফু দিষেগার। 
কাল পেঘাবারো: দশ পোয়া কচেবাবো £ 

শীতের আটার আডিমেৰে | পরে পীঁচ দুই শাত 

সন্ধায় ঘোডেনা"ভাভ £ বল সব পেটাযআসিম 
গনে করে ধাব রে £ বল্যে ধায় কারাশাবে ৫বন 
বৃক্ষ গণ অনুসারে কি কব বলেব গু৭$ কে 
হয তাহে নিপু £ অনায়াসে অলক্মার পরে ॥ 

তখব নিবেদন £ বু বল্উপার্জ্ধন-ঃ করি বাস্থা 
'আছেষতোচিতা হজে কৃপা এবতরি £ শান্ত 
ক সংএহ করি £ ঘাছে ছয় করণ বিহিত ॥ 

মহাশয় উক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন 
ধাঁছার দিগের বুদ্ধিবল আছে তাহ্রদিণের ক 

(লিপত বন উপার্জন করবা আবশ্যক হয় ১বংক 
যেক উপমা দিয়াছেত্র কিন্ত'সামি নিবেদন করিত 



(১৬৭) 
(এবং গুর্ধপতে কহিয়।ছিও ঘ ঘাছ৷ দিশব বু 

। ঈ নন্ব মাচ ভাহারদিশের লিও বন্দের প্র 
(বাডিনাতৰ, ঘেনন যে ঘোে কজন্গাতর বুদ্ধি 

হনও কন কৌশল জ্ঞান আছে ভাহ।র গাবৰ 
দরকার করেনা) সর রুজিবল এত নির্সিত 
বাচীর ম্যান ঘাহীকে রেজার গাখুনি কহাষায়, 
উক্ত পাতির পুষ্ট কারশ নিমজাশে পদ্য 

নেদ কি, না ছিঃ ছঞ্টি করিলে নন্দ 
ঘঁতা ভঞ্জন হইবে 1 

পপর 1 বদ্ধি কীর্তি করি এমি-দ্রমেত-€ 
"চাব 1 সকল প্রধান মুল কারণ আধার 2 

বুদ্ধিবনে অমধ্ঙ্গে আমা খাতা নোনা | ব+ 

নম করে ডালেতে এপ্রকাশৌ-ণ পনা 1) বে 

নুনের সহকারে 'আর্বাছে আকাশে 1 ডাব 

জ্ঞান কবে "দ্রব্য গুণ বান £ চা কাগ্ারা রুহ 



১১৮) 

কার হি কুডি পড়ে 1 সেই চাকা সহকারে - 
লোকে পাড়ি চড়ে ॥ -এ-প্রকার বুজি যোগে নানা 

কল করি 1 নানা কার্ধ সাধে লোক দেখনা বি 
চাবি ॥ অতএব রুঝয়া ককশ বিবেচনা ।সক 
ন কাইিনী নি কহিি পারিনা ॥ তবে ঘে 

কিঞিধকহি সংসঙ্গেত থাকি 1 জ্ঞাত তক নহা 

শঁয় যা থাকিল বাকি 1. 

চক্রবর্তী বারুজী হ্বীতিঘ পাত্রে যে সকল- 
দ্হধল উপার্জনের প্রতিবাদী হুইয়া লিখি- 

ঘাচ্ছেৰ্, ইহার এরক্ুস্তব যাহ্ লিখিলাম সক 
লে তাহ্র মন্ম বুঝিৰে 

২প্রহাত্তব 

ত্রপদি ৷ বু্বিবন্ধ বছি থাকে £ ধের্ঠবল 
পদহতাকে £ গেহেবনন করি বলবান 1ভপাও 

সুবরতরিঃ কামাদিকে পরিথবঃ সবার পা 



(১১৭১) 

শবে পাবে হাণ? দ এত ভীত হুম £ 

সুযুদ্তিবে-ত্ানিয়ে: দেহ চাহ রাখিতে দুর্মল। 
বল বিনে বুদ্ধি-একা% কিকব তার লেশথা - 

জো'খাঃ কোথা বানাইতে পারেকল 1 যদি 

বল বুদ্ধি বলঃ অনায়ামে করে কল £ তথাটা 

এসকলে রুঝিবে 1 দেহবল বিনাকল ঃ£ বান 

ইত টল মল:কেরো বুদ্ধি অক্ষ হইবে ॥নিথি 
যাই ঘে-ঞসাণ £ কত শীত বুদ্ধি মান £ শীন্ত দান্তে 

বলের -ভাবে 1 বু্ধ কালে কীর্ঘবান £ ভোগ 

শঞ্তি বর্তমান £ যখা সুতি উক্তি মম'তাবে | 

ভোক্তা হম্যেউজ্ত ভোগে £ পু নবঅনুর্বাগ:? 
কেঁচে বসেন ফু দিয়ে পাত্রে? কি ছকাল গো 

যা বাৰো£দশ পে।য়া কচে বারো £১দুপাৰে দত 
কারাপারে 1. ২এবগত বুজি ঘোপঃ কর্যে স্ধা 

অনুহযাগঃ. করিতিছ কিসের কারণ । দেশ কৃধী 



৭৫ 

দেশী কত £ ব্্ধ ও নার নানারুদ্ছি 
করিঘে ধাবণ ॥ ঘছি ভোগে নহেশক্ত £তখথাপি 
নছে বির ভোগ -্রব্য করে রক্ষণ : এসব 
কর্মোর ফল? দোধী নহে দেহে বল তেব দেখ 
করি বিচক্ষণ|| অতএব যেই যুদ্তঃ কহিতেছঈ 
শর উক্তি: সকলের স্তর কারণ । হও 
তার অন্ধত্বত্তি £ হুয্যে সবে শান্ড দুর্তি: কমে 
সখ দিবে দরশন ॥| 'যাকিযা সংসার ধর্স্মেঃ 
নিয়োজিত দাস কর্ম্মে£বল বিনা সাধিবে কেস- 
নে । তপাদির' বিধিন্যঃ জাননা যে এ 
ন্যাঃ গ্ঠ কথ্ধা-প্রকাশ করিনে ॥ 

. সীয়পত্ব 
ত্রিপদী ! হরিতে বিঘাদ্ হয়েঃ চকু নহে সবি 
নহে £ ঘন পিতা নাম নামি অথ | চভর্থ পদ 
তে তবঃ বলপাক্ষে অসন্ডব£ অপ্রসিন্ধ ঘুক্তি স 



| (1১) 
র্ব আমর ॥ ছাই করি শুর, চিন গন্ধ হয়ে 
পুন পত্র £ লিঙ্িতেছি কর আবধান 1 সং ্ৃ 

যা দোষ গুণাঃ ভবক্তি ইতি ু মাণাঃ কোন, 
মে ইথে নাই সান " 

মহ্শয নিখিঘাচ্ছে 
রুল খাহিগাজাও টাসিনা রাহ 
দেছে বল করি বল বান এবং প€বৰ চত 
এ পাদে আপন ধুক্তি একাশ করিরাচ্ছেন্যখ, 
« আমার পথম পরে তেমার দিগকে জ্ঞাত ক 

রিয়াছি সাহুস,বল বুছধি এবংধন উপার্জনের 

প্রধান কাৰণ হইথাছেং ৯ রূপ এ বিভগন ব 
শু প্রা হইলে ভাহদিপকে লইয়া জঁবৈনা- 
ব্ধি সংপথে থাকিয়া সাংআরিক সুখ নি 

বিগ্ধ পে ভোগ করিবার প্রধান কারণ ধের্্য 
হুইয়াছেং যে হেস্তক খে্ঘ্ট না থমকিলে তোমাৰ 



(৭২) 
দিপের বল বুদ্ধি ও ধন দুঃখ টা অবশ্য হ 
ইৰেক, ইছাতে কোন সন্দেহ নাই, ইত্যাদি ৯। 
দেহে উপার্জলে বলঃ সর্পদা করে বিকলঃ 

সর্ঘ কাল দেহ অতি সানে 1 গামি ইষ্ট আমি 
পুষ্ট:আমি-সর্থাপেক্ষা সরে আগা সম কে কেহ" 
নাহিআনে ॥ যগ্যপি বুদ্ধি বাঙ্গাসাঃ হজ 
বালা অগ্যাসে £ স্বর্ণো পরি সোহ্গা যেলন] 
মিলনে উজ্জল ছ্য £ তেমতি হলে নিশ্চয়: সে 
বিদ্যায় করে আক্রমণ ॥ আমিতচণি আমিজ্ঞা 
নিঃ আলি সর্ব বিশ্াজানি ঃ হুত্যাদি অনেক 

জ্ঞান হয় 1 উডাইভে চাহ্তায় £ করিয়া'ধৈ্য্ট 
পহয় এএআন্ধা সুসার কু নয ॥ দেখতার নি 
দর্শন : বিধ বৃ্কেৰ রোপশ" : কে কে ক কে।থা অস্ত 
ফল পা 1 বলাসক্ ধনাসক্ত £ বিঘয বাসনা 

সন্ত ৮ টিত হলে -্াকৃভি জন্মায় ॥ অহঙ্কার 



(৭১) 

চততষ্টয়ঃ মদঘাত্সর্্াদি ছয় £ রিগুআপসি কবযে - 
মেবণ 1 সময পাইলে পরেঃ ুিউধর্টন্ণকরে 

বলাবি তমব বগরশ ॥ অতএব নিবেদন £ তৈ্যেঁ- 

ধের নহে সন £ ছেত্ত ত তার চন -উপাস্টিত ৷ বিশিষ্ট 
সমান উভ্তানিঃ নাহিকেহ ইহা হাসন £ ধৈর্ঘে অর 
গণ্য সুনিশ্চিত 1 এথাকিঘা সংসার্ধ ধর্মে £ সপ 
গে সতকর্পে £ নিজধর্্ম করেন যাজন 1 হিংসা 
আদি বিবর্ছিত £ রুদ্ধ অভি প্রতিষ্কিত £ তুল্য ছি 
তে নাহিঅন্ত জন ॥ টব দোষে কর্ম বশে £ 
বক্ষসে বিনাশে -এসে £ এক কালে শত পু ভার 
| সংসার নিবাস জন্য £ আ্বাসি গুল শোককেণ্ঃ 
প্রেবেশিন হুদয়ে তার ॥ ছইয়া*তাছে দোহিতঃ 
হারাইলেন সম্বিত £ হেত্র মছ্ বি মহ এএধি। 
উদ্যম করিলা পরে £ নিজ দেহ্ ত্যাজিবারে £ জালিয়া 
গরচত্ঞ অন্গি বা/দী-॥ অধিক কি কবআর£ ছেন ম 



এ: 

তে কতবার £ কত শীত ্  রর ৷ সংআাব্র থা 

কিছ্া+নু শী: হ্ই্ত হইল দুখী? ব্যক্ত তহাসছঘে 

পুত্বাণে ॥ এই জন্যে ঘহুশ্য£ মনে হভছেজং 
শয়ঃ তবপত্র আলোচনা করি । সংসাৰ অসাবে 
থাকিঃ সর্ব সুখে হয়ে 2৯৮ থাকাভাব সব পরি 

হবি 1 

এই পর্ত্ক-প্রত্যত্তব আম পশ্চার্ত লি 
শিলাম, ওান বান মহাশীষেবা উচ্চিতা নু্টিত বিবে 

চনা করিবেন ॥ 

চক্রবর্তীর পত্বের স্কুল অভিপ্রা ঘএইঘ 

দেছে বল হুইলে দেহ অভিমানে সর্বদা বিকল ক 

রে,আপনাকে 'বোধ করাগ, থথা আমি এট আ 

চি পুষ্ট,আমি সকলের শ্রেষ্ট ইহাি, এবতঘদি 

কাহাবো বিদ্যাথাকে তবে দেহবন্ন, স সংঘাণে - 

উক্ত সভিমানের ব্রদ্ধি আরো হয়, যথা আদি 



পে), ূ 
ওঁ আমি নী আমি সর্ব বিদ্টা জানি, ইত্যা 
দি এব বলাসক্, ধন) সঙ্গ, ।(বরছ বাসনা 

সঞ্ভ চিত্তে হইলে-প্ররৃত্ি জন্মায় । 

পাঠক বর্গ সকলে -প্রবিধান করিয়া বি 

বেন, দেহবল ধদি অভিমানের উংপন্তি কারক 

হয,তবে দর ল এবং দেছেবল ধীছাবা উপা 

আ্ঁন করেননা, এসত দেনী অনেকে কি কারণ 

উক্ত একার অভিসানী হয়ঃ অভখব দেহবল ই 

ইতে অভিমানের উং পন্তি হয়া এত নহে১বিু 

হইতে অভিমানের উদ্য হইতে পাবে, দেহবল্ন 

কিছু রিপু-ব্রছেত কিন্ত বল বুদ্ধি ও ধন হুইতে এ 
সুভ এবং বি দুইয়ের উৎপন্তি হব, ধেব্যাঁদি ব 

মদ হইলে অহৃত উৎপতি হয়,» কাসাদি 
রিপু সন্ত ছইলে বি উংপত্তি কৰে, ই আমার 

্্ পত্রে লিিত আছে! 



৭৬) 
পার দির চেন, কারার 

ধনাপক্ত* বিষয় বাসনাপক্ত চিত্ত হুইলে-প্র 
হও ২ কিন্ত কোন কর্দে প্ররৃততি জম্মে 

হ কিছুই লেখেন নাই ১তথাচ -প্রন্ত্তির বি 
শেষ কথা আহার এবং সকলের তাত কারশী - 
লিখিভেচি সকলে বুঝিবেন | 

বিপদাঁ । 
মনপত্র দ্রশনে £ প্রমাদ গণিধামনেঃ কেন স 

বা হঙ্রেছছ বিস্ময় । স্ৰৃত্তি সংকম্মে হলেঃ ২ 

জন বাসনা বলেঃ সে বাসনায় নাহিংকিচু ভয় ॥ 

স*সার রচনা করি £ পিতা বিধি তদুপরি £ ছি 
যাচ্ছেন স্কলেব তি 1 সুখে কাধ লাধনবে, 

রন্দুগণ লযেভবে£ খাবা হইবে সুহ্ধণতি। 
এই হেু। ধের্য্াদি বন্ধু লইয়া £ কাগাদি বিপু 
শাসিযা £ সংকর্দ কর এ সং্াবে | ঘদিচাহ 



(৭৭) 
হতে পারত সংআর দুৎপাবাঝার £. মদ্ম বুঝ বুদিঅনুসা 

বে ॥ -পুর্ত্তি -2কার ছুইঃ বিশেষ তহারকই ঃডল ম 

নদ কর্ম দুইআছে। রিপুংসঙ্গ ইইলে হয £ মন্দ কর্মে 
তে নিশ্চ্য £-পরতি যে ছুহ দের লাচে 1) মন হলে 
সংকর্মে £ বলল বঙ্ক তায় জন্মে £ এই কথা সব্ব শা 

ভ্রেবধ্ 1 বন্ধু সঙ্গ হলে তায় £ সংকর্দে লয়ে ঘা; 
একথা অন্যথা কডুনষ ॥ কর্মে হলে অনুকুল ও 

বেসে পাই কুল? নতুবা পড়িঘে পোল যোগে ; 

কম্মে হলে তি কুল £ নাপাইবে কু ক্লুলঃ বঞ্চি 

ত হইবে সব্র্ব ভোগে ॥ কর্ম কাণ্ডে তান কা 
ঝল্য গাছে, ছুই কাণ্গে £ কভু ইচ্যে নাহিক অন্য- 
থা? হইলে কর্মে প্ররৃত্তিঃ শেধে হবে ঘে 

ভ্বিঃ কর্দ কাণ্ডে উক্ত আছে ঘখা ॥ কর্ম নাকরি নানি 
লে নরে£ নিবি হইতে নারে £ এই ঘুক্তিসঞ্খ " কর 
শাজ্জ মত | এছে কর্ম করিতে: দেহেবল্দউ 



9৮) 
পার্জিতে+ রা তব অন্য মত ॥ দেছেকল 

উপার্জিতে-প্রা্ীন প্রমাণ দিতে নিবেদন কব বা 
রম্বার । তবস্তুি ডি জন্য £ যাহা কহি কর মান্য 
£ নীতি শান্ছে গদাগ ইহা ॥ 

॥ শ্রমাদ্মিশডতোবলং ॥ 
অস্যার্ম। পরিশুম করিভভাল বাস, যগ্গাপিংআ 

হার সঞ্যেব জন্য শমেব আবশ্যক না থখাকে- 

তগাপি ভধার্মে শরম কবহ্ ঘে হেতু ইহাতে 

শকীব কে সবল করে ও মনকে সাহস যু কবে, 
এবংঅলস ছারা ঘে সকল বিনাশের কারশ ৬ 
পৃন্তি হ্য, আহা রনি কবে । 

আমার রর পত্ধে লিশ্তি নি চি 
ধন প্রা হইয়া ধৈর্৩াদি বুল ) 

করিলে সকলে সর্ব সুখে সুখী হইবে, 
তৈ চক্রুবর্ত তর্ক করিয়াচ্ছেন বশিশ্ক মহা মহা | 

ক 

ছ০৩ 
রী 



ও (৭১) 
“ঘি ধৈধ্র্বান হইয়।ও পুত শোকে*অধৈর্ঘ্ হ নট 

২৩৩ দুধ পাইয়াচ্ছে তবে সংসার খাকিঘা স্ 

রর সুখে নুখা লেকে কি-পক। কাকে হইতে পাবে 1 

পের 1 এক [তক করনে হার সতান্ত ক 

কত দিব? বশির অধৈর্ঘ্ট হইবার কাবণ ক 

হিলে চক্রবর্তী তর্ক ্ট করিবেন ঘেকপাছি ৯ 

ঘা কমাদির উদ্ভব হু; ইবেনাএ কি গ্রুকা। কার হই 

পারিবে, যখন রা আপন কন্যার রূপত্দ 

খিঘ়া কামেন্ডবে ব্যস্ত হইয়া চিলেন, তখন মনু 

ধ্য কি রি, অঞ্এব এসকল শাজ্জ মধ্ে ঘাহাউ 
পলান্ধি হ্ইৰে সে পকল মুনি নাও মতিভম "জ্ঞান 

কারিৰে, এবং: রপ সহং২ মহশ ঘপণের এ 

কূপ ভুম হইবার ত৫পর্ঘ এই ঘে দেহ মাত্েরই 
এপ্রীধান্তা পিতা কাহ্বো রাখেন নাই । 

চবচবর্ত প্রমাণ দিয়াছেন সংসা/ব নিবা 



৮-০) 

স জন্য বশি্ক পুলে লব শোকে খৈত্যার্ব পেশ্বন্ বং 

ব্রিতে পাবেন নাই, ভাল, সংআারে থাকিয়া 

কর্ণাদি অনেক ত্যাশী পুরঘেরা স্বপুলের ম 
ক স্বহুহ্ে ছেদ্ন করিঘা দেব দ্বিজর কা 
্ট জন্য তো দিয়াছেন তাহাতে ভিলা কাতর 
হতেন নাই১আর দেখ যে উর্জশী স্বর্ণ বিদ্যা 
ধরী সে তর্ধশী অর্জন এক মানব তা রি 
হিটিটারো হুইলেও অজ্জুনেন্ ক বমমেঞ্ব হ হই 

না, ইহাও ততো স্ুনিয়াচ্ছ, এতএব এসকল 

জপ€পত/র মায়া, কাহার সাধ্য যত পাবে, 

এ বিবেচনায় আমার দিপের উচিত হইতেছে 
যে য় তাহাকে কে. সন্তুষ্ট করিয়া সবব স্কুম্খে রে 
হইবার সাহস পার করি, তে উহু হ্ই' লে 

সকল সুখে মুখী হইবার কি ক্ছং ন্ নদ 
আছে 



( টি 

চত্রুবর্ডার পর । 

মহানয়ের [পা ছষ্টে বোধ হইতিছে সৎ- 
কর্মে বাসনা হইলে কল্প বৃক্ষ উৎপ্ভি হয, 
অতখব - কল্দ বৃক্ষের ফুল আশে সঞ্চিতে ব 
িিত হওনের আবশ্যক হুইবেনা, যদ্যপি-এই 

শ্লোকেৰ অভি প্রাঘের বহ্ডতঃ এঞ্রতিপাদন হয । 

স্লোক | মৃগ তৃষ্তান্ডসি স্নাতেঃ এ পুষ্প কত 
শেখর £ এফ বন্ধ্যা সত জাতি £ শশ শুঞ্ধ ধনু 
ঘর :*। 

-পহান্তর | স্লোকে চিনি সর বস্ডত 

তি-পাদন । 
শুব্ বন্ধু চক্রচন্ : অ্রুমদেতব খাবে সন্দ £ চিন 

মধ্যে উদয় খ্াহর | মম পৰ অভিপ্রায়ঃ যাহা 

তব তাহা নয় " শক্ষ। কিছু নাকর উহ হার দে 

থিছ জপতে জাহা: : গল হমআহাঃ গতর 



(৮২) 

বত্শ এ সকল 1 বুঝে দেখ এ আশ্চর্য £ সভা 
কাব হয় গুরঘ্য £ কু নাহি ইহাতে বিষ্ল 1 
যে আঙ্ভাতে শশধর : নিশি ঘোপেতে সন্তব £ 

জপৎদীধ্ঠি করে অবিরাম । যেআংজ্ভাতে জল 
ধর: বারি বর্ষ সর্বত্র £ কত কব নাছিকৰি 
সাম ॥ যে আজ্জ্ঞাতে |দনগাণি £ নিহ্চেদয় সা 

পনিঃ হয়ে করেন দিনের প্রকাশ .য'আজ্া 

তে বাথুপতি £ আন্ত ব্যঞ্ভে সব্্বপতি £ কৰে 
নাছি করে কিছু নস ॥ মে আ্ভারো অনুসা 
রেঃ কর্মী কর নিরন্ডরে £ দলে বুঝে এই সাব 
গার | মৃগ তৃধহা নদীপারে £ লঘে ভে সু 
বিজ্ঞাবে £ কর্পা তব হবে কর্তধার ॥.. 

সহশীয় আপন পাক দিশকে যা গণ্য 
চন্দে আপনবগর পত্ধে লিখিঘাচ্ছ্ে তাহা ব্রিপদী 

ছন্দে নিন্দে িশ্খিত কবিয্া" প্রস্তর ৯ উত্ত- 



৮৩) 
চত্দ লিশিতেচি ঠ করিতে আভা হুইবেক। 
ত্িপর্দী। সহিত স্ব পরিবার £ আম্ম বন্ধু বার্ 
যার £ সংও্রণয়ে আু্খেতে গাকিঘা | দেহবান্তে 
রাজ্য করি £ ধাবএ দেইধরি £ তাহাদেৰ প্রিয 
তমহেঘা ॥ প্রকাশ কবেছেন তাহা £ পরশ বা 
খিতে যাহা ঃ তিন বজ্ড আবশ্ক কৰে । স্বেই 

মান্য অকত।£ ঘথা রক্ষিত সর্ব হু ইছা 
বিবিধ প্রকারে ॥ সে স্ছানে জগ€পিতাঃ কন 
ন্ আন্জল/তা £ বল বুধি ধনের বাঘ । লি 
খেচে বিঠ্ারেতে £ -& তিন কহ যাতেঃ অ 
নাাসে -্ঠাতিঠ হওয়া ধার ॥ (কন্জ দেখি মহাশয় £ 

ইন্তও পিহযবাঘ £ আচে বু সংশ্যা নাইতাতে। 

উদ্ত-ঞকারেতে সুধী £ হইলে ১ভ্ধাচ দুখী £ - 
হতে ছবে দেখনা পশ্চাতে 0 মহামোহে গুগ্ধ 
হয়ে * প্েহ পাশে বন্ধ রয়ে £ মহতঘাথা!র সাহার 



(৮৪) 

প্রভাবে ) সর্বদা আছিসকলে : মীনঘেন রও: 

দ্ধজালে £ বিচারিঘা বুঝঅনুত্ডবে ॥ জন্ম হু 

জু সমাগম £ অবশ্য হয ঘেমন £ তেন মতে এনে 
ক প্রকারে । আজ বন্পুংপবিবার £ সহজে প্রশ 
তব £ বিচ্ছেদতো অবশ্যই করে ॥ তাহার 

প্রতি কারণ £ জীবন কূপ যৌবনঃ মিত্রের পহি 
ত আলাপন 1 ইন্বর্ঘ্ট ধন সঞ্চ্য £ সকলিও 
আহিসঘ় £ অস্থির জানিবেন সর্বক্ষণ ॥ ইহাতে 

সনের আবেশ কেবল পাইতে ক্লেশ সুতীহব 

আশা মাত্র সার | অবশ্ত বিচ্ছেদূ ছবে £ তায 

তাপ জন্মিৰে & দেখাবে সকল অন্ধকার ॥ প্র 

পথে এলঘ় হরর £ প্রলয়ে প্রায় রঘ £ -প্রশয়েত 

সুষ্মের উদয় | লয়ে হবে প্রশয় £ বিচ্ছেদ 
হলে সদয় £ প্রশয় দুঃখের হেতু ॥ -প্রশয়েতে ' 

এবশেষ £ লগা হবে পঞ্চ ক্রেশ £ অবিচ্ঠা কষর্ণভা 



(৮৫ 
রাগদ্ধেঘ | বিধয অভি নিবেশী £ আ: রি বয়াপাকেং 
শেষ £ মন্মধ্যে করিবে-প্রবেশ ) হ্হা জানি বি 
ওজনে £ সমাহিতান্ড-এঞ্রুণে £ যুক্তি প্রকশিলা শা 
ও মত | এতাদুশ যেএশয £ কদাচ কর্ভব্য নয় 2- 
অঅহ্যান্তিক কাহ্র সহিতে ॥ নিজদেছের সহিত: ঝা 
খিতেও নু + কাকা অন্যের সঙ্গে তা | 

এব সর্ব জন £ বুঝিয়া ব্য কাৰণ £ কর্পকিক চি 

তযেহয়॥ 

প্ত্যতর ॥ 
শুন বন্ধু সাবধানে £ -একচিত্তে এক গানে £ 

যুক্তি ঘাহা কহি সারোধ্াৰ | ব্ণাণ লয্যে সঙ্জেঃ 
কর্ম কর লাশাবঙ্গে £ যাহাতে হবে হইবে উপকার ॥ দে 

হ্রতি সয় কব £ নাহিকহি কোনবার £ দধাকব ক 

হি সর্বক্ষণ | দয়া সাযাউভতে : গুণ ভিন্ন আছে, 
তাতে £ ভ।বিধা দেখছ বিচক্ষণ ॥. দেহে দায়া না কৰি 



৮১ 
মিটি তর ০ € 4 ১৯ হাতে হক 

বে ঃ টি মোহ জন্মিবৰেঃ হহাতে নাহিক অন্মথা। 

মোহ হইলে ু ঙ্ধ দর বু নাশে ধরার হী 

লে দুখ পাইবে সর্্ধথা ॥ যে কবেছে এই মাতাঃ 

সে বুঝেছে তারি নায়া £ রক্ষা নাশ ভাবিইচ্ছায় শব 

টে । আমাদের দেহসাঘা £ করা কেবল আপা 

যাওয়া * গু নিঞ্ধ নহে হুহা ইছাবটে ॥ দয়াতউন্ভ 

বহ্যঃ প্লে সান্যতা নিশ্চয় £ দাকর নো 

লু । ঘা জীল কাটা যাবে £ বেশী হইবে 

বে; বন্ধুগণ হুদ্ঘে তোমার ॥ দেহ অনিত্য 

:“ সর্জরদা বিচ্ছেদ ঘটে £ ইহা,আমি মবলি 

, নং করিতে 1 দ্জেহ, মান্য অনিবার £ করস্ভ স 

পর্বপের £ উত্ত ষখা মন পত্বিকাতে ॥ করিল্ক্টে 

ফর মান্য: কনিষ্টেরে স্বেছে পণ্য £ সুজনত। হই 

কাশ । সুজনভা কর ধদিঃ পিতার যে আচেবি 
দি ঃ ভবে সুখে হ্ই্ৰে নিবাস ॥ ত্যজিয়া আসন্তি 



(৮৭) 
তায £ ভু সুখ্ব হেতাহ্ঘ £ দেহবাজ্মেকবিধা বুদ 

| ঞ | রর এমতকরে £ তার কেবা দোষ ধরে £: প্ল 

হ্বপর আছে. সেই রতি ॥ হয স্বেহ্মান্যতায় £ 

পরিবারে ঘে-এণয় £ ভান বাসা তাহারে বলেনা | 

এ কেবল শহ্ক্ যুক্তি £ বিজ্ঞ জনের -এইউঞ্ডি 
বিরোধ ঘুক্তি কদাচ থাকেনা ॥ অনিত্য রি 
সবে £ অবশ্য করিতে হবে £ দেখ সখা দেছ্ৰে 

এইধর্ম। নিশ্ত সুখে ভিলা £ মদি হয় পু 
নির্ধাস £ তবে সম্থা করতার কর্ম ॥ দেহমধ্ে 

গীব যত £ সংগ্যা নাই কৰ কতঃ কিন্ত প্রকাশ একই 

হট্ন্ত | দেখহে সকলে তারে £ দৃপ্ত ব্যাপ্ত পরা€ 

পর্রেঃ হয়ে রমি আছে দেহরণথে 0১ডলঝসি 

সে পদার্স £ সনে জানি নিুএভার্ম £ অর্থ শের 

সেইসে বগবণ 1 সাংসা!রক যত কর্ম ঃ কবসভে 

বুকে সঙ্গ: কুপশ্মে মন করি নিবারণ ॥ -প্রণ তাহা 



(৮৮) 
্ সনে£ ্এপ্ধুচিন্তে-এক জ্ঞানে £ করিলেষে সু 

শ্বেরউদয় | কি কব তাহা কখা£ বিচারিযে দে 

ধা -প্রশযে বিচে নাহি হয় ॥ নিত্যান 

ন্দে সেই মাকে £ এক ভাবে যেই দেখে ঃ সর্ 

৬ তি-এক মহেশ্বর 1 রিপুইভয় ন।হিবয় £ 

পন গণ সঙ্গীহ্য £ অগ্ডে সেই হয অনুস্বর॥ 

ভবভাবে অনুভব £ ন। বুঝিবে-এইভাৰঃ যিবু 

ঝতবেসে বুঝিবে । মম পাত অভিএ্র।় এই 

নতি সর হয £ ্হণেতে শিষ্ঞার শাইবে ॥ 

চক্রবর্তীর পত্বের স্কুল সভিআঘ্ এইস প্ 

নিবারকে মান্যানান্য প্রেরিত স্নেহ উন্তানিকক 
গন ৩ করণ সমন্ডব হু, প্রন্ত ইহা কেবল 
পৃহন্ছের লঞ্চণ নম্য বলাঘাঘ১ অতএব গহা 

শীষ়ের'পত্রে অমঙ্গল নাশক ক্ষমীরাম বৃষ * 
কালী দুর্গা শিবের শুশীনুব্।দ্ যে ত্ক্তিভক্তি 



(৮৯১ | 
অভিলাষে নিত্য সবণ মনন এবং কীর্তন করে 

তাহার প্রম পদ লাভ হয় একপ উপদেশ 

এরতবর্ণনা নাদ্ঘিধাকেবল সংসা বিক ভেণ ই 
আদি বুদ্ধির উপদেশ অতিশয় রূপে ব্ণন - 

দেমিঘা লিখিঘাছি এ সকলি সন্দ্রক্ষণ অতিশ 

ম়আস্ট্রি জানিবে , অতথব উচিত সর্বক্ষণ - 
গুণে হরিনাম করি তবে লিখার পাইব? 

পত্র ॥ 
আসিআমার সকল পর্ব-প্রাঘ রম, 

কলহ্গৎ কালী, তারার গণানুবাদ, কথা কই 
স্বা।ট১ চক্রবর্তী তাহা বুঝিতে পারেন নাই 
দেখ জগৎপিতা, পরমেন্বর ও সহেের 
উল্লেখ কৰিয়া ভোমাবদিগকে তাহার গগা 

বুৰাদ্ কহিতেছিত ইন্ঘ্ত উদ্ত, বাবুজী কেবা 
লক কহিতে হু» বোধকরি মনে করে ন্ 



১৭১৪) 
বাম কষ হরি এ এসকল নাম জগৎ পিতা, পা 

বদেন্বব, ও মূ এ উল্লেখ কবিলে বুৰি। হ 

ঘন, সে জা” আমি কিছু কখাী 

হাকে িড্ঞা রর রর তাহ্ৰ বিশেষ কি কি 

তে পারেন উস কে ভক্তিব ৩জ্ভানের - 
কথা কছিতে ভরপা করি, আক্ম জ্ঞান) যে 
কপ পিতা উক্তি * করিয়াছে, ঘাছার দিশের 
ধাবণা শক্তি নাই, উন কৃহিত জ্ঞ 

নবানে নিঘেধ করিধাচ্ছের, এবং ২ইশ্ষবের 
এুতি ভক্তির কথা যাহার দিসের ছানা - 
তাহ্বাদিগকে ও কহিবেনা, বিশেষতঃ বা 
নেক -এবং বিঘধাসঞ্ত জনকে একেবাবে ভন্ত 
উ্ুনোপদেশ করিলে সে কেবল স্মে গ্থ 
ত টালা হয এবং২উপদেশ কৃর্তীকেও বড 
(বিপদে থাকিতে হয়; কারণ আত্মতত জ্ঞান 



(৯১ ৃ 
কথা প্রবিধান করা বড় ইন হইয়াচ্ছেও, 

উপদোশ্ত কথার ভাব না ঝুবি্চে পারিলে 

বাকের ঘ্াবা, পত্র দ্বারা ম্থবা হল্ডেব 

ছারা আবণ কৃণ্তারা উপদেশ কর্তাকে বিন 

ই রুপে বিপরীত জ্ঞান উপদেশ কবেন, 

এ নিমিত্ত পুবের মঘশঘ্ জনগণ ৯হিফেবে 
সুখ দেখাইয়া পরে এ? থিক্র সুখ বাথ 

(তি হইতে পাবে ১৬০ যুক্তি কথিঘাচ্ছেন, 

আনিহ নেই সকল ঘুক্তি লইমা আপন 

বুদ্ধি অনুগার তোমার/দিপকে প্রথমত: এ 
|হঞের সুখের কথা। কহিতোচিংএবতততঞ, 

ভোগ করণে পরগার্ণ জ্ঞান সাধন,কর। 

ইইবেঞ এসত খুদ্ডি পৰ্ প্রকাশ দারা কহি 

ডেছি, সংলারিক গুম সকন্ন মিচ বট 

ফিশ আমরা সকল কবিব।র নিিত্ত দেহ, 



[ ৯২) 
ধারণ কৰিয়।চি ॥ 

চববতীঞুতপ্রল্প । | 
বল ছেখি, মনেতে এবং বিয়েতে ভাবৃকিং 

আর- খ্ুহুস্চশ্রমে থাকিয়া গুক্রাদিৰ পালন 
জনয মেগুদিপেব দাসত্ব স্বীকাবে নিঘুক্ত 
হা গুখে হরিনাম করিলে ক কালের 
4২ ক্তিবেন। 

এবহ ধৈর্ঘ্ঘ যেখানে, মক্তভা দে খানে কো 
ক্ষমা ধ'খানে,রাগ ৩ ছেধ সেখানকোথাথ 
খুকি 'ঘমানে,লোভও এসাশা পাশ সেখানে 

ব্েখায 
স্; যেখানে, মোহও মিথ্যাবন্ত সখানাকগা 

থাহ । 
দৃযা যে খানে, ছিংনা সেখানে বলাও: 
মনের দিল যেখানে, বিচ্ছেদ খামে 

বেশ্যার 



(৯৩) 
মহাশয় আপন পত্রে-এস্নে করিয়াজ্ছন যথা 

" বল দেখি মনেতে এবং বিধঘেতে তাব কি * 
অ্রপ্রন্ন উত্তরেতে £ নিবেদন সাধ্য মতে £ করিতে 
ছি শন মহাশয় | বিচাবিয়া দেখ মনে £ ধরণ- 
পতির সন £ ধবার কিভাব উক্ত হয় | জাবেতে 
রুঝ্ঝ হাব £ ন। হব ভিন্নভাব£ ভাবেতাৰ ইত 

বিদ্তি । যেভাবে ইহ্রভাব £ দেকূপ আনিবেভা 

ব্ঃ মন: বিয়েতে সুলিশ্টত ॥ বিঘঘ়েতে ন্ট 
মন 2 ভনভাব অনুক্ষণ £ জাক্ষণে যেমন ভঙ্গ ভা 

ব। স্বভাবে সভাব হলে লোকেতে ব্সজ ব 
নেনঃ 'সেইম্ভ উভঘেক ভাব ॥ প্রভাবেকএভি প্রা 
ধঃ অঠউসল্প মহ্শয় £ কহিতেছি কব অবরধা 
ন। দ্হরথে রথথী মন £ অশ্য দশেল্দ্িয গণঃ 
কাল বশে সহাবল বান ॥ ঘড় বন্ধু পাঁচনিতেঃ 

নাবেতায় নিবরিতেঃ সনমত পথ্থে তাহা দিগে । 



! ৯৪) 

তাহাদের. সঙ্গে সন £ বিধঘাবলছ্ছি হন 2 £ ত্র 

দি বনু পহযোগে ॥ ০০৭ পড়িথা মনঃ আশা 

পাশে বন্ধ হুনঃ£ মনে ২ ইহা বিচাবিধা।আপা? 

তত অস্বণণে £ ইচ্ছা বিঘঘ বনে £ চে দে 
ও চরে খাকুগয়া।। ইঞ্ঠতার হবে ঘবে:তম্থন 

পুপথে ঘাবে £ ঘদি নাহি থাথ ভগ আন্তে। টি 
দি বন্ধু লইয়া £ কামাদি রিপু শাসিধাঃলঘ 
যেও অর্ণবের-প্রান্তে ॥ এবগুত সন £ভাব£ অস্ম 
দের-মনুভব £ করিঘা কবিচেনিবেদন | -এভাবে 

র মতা £ বু সংশ্গা কত কব £ বুদ্ধি যোগে 
বুঝ পর্ব জন ॥ স্থিতীধ-প্রম্পেতে পৰে £ লিশ্ে- 

ছেৰ ঙ্গি কৰে ৫ গৃহস্থ্রে আশ্রমে থাকিয়া । 
পঠলবাবে দাবা প্ভা £ মে চ্্ব্দশের দাসত্ব £ক 

রণেতে নিঞুক্ত হইঘা | আসক্ত সংসার সুশ্খে £ 

হরিনাম নিলে মুখে; কালের কিওয গাকফিবেনা। 



৯৫ 
একথার শাব কও £ সি কে হঘ শক্ত£ নে 

কেন বুঝিধা দেস্খনা।। নাম মাহাত্য কে স্ঞ: ন 
বর্ধ শাস্ত্রে উৎক্ষ্ট:'রূপে ধন কবেছেৰ বশশন। 
তখন যে নামলয£ তাহ্র কালের ভয় £ যাকে 

কিনা বুঝ বিড্ভ জন |" যে নামের গণ শেষ 2০ 

হপ্ন মুখেতে শৌষ £ করিতে নাপারেন কিঞ্চিত! 

চভ্বেদ রামাণে ? আর ভাবত পুরাণে £ কর্থিভ 

সর্ধদা সশ হত ॥ পঞ্চ মুখে পঞ্চগনন £ সদা না 
সঙ্চশ কন £ সানন্দে গন হইয়া | স্বর্গে ৮ 

ঈৈল রাজা £ পাভালেতে নাগরাজা ৫ যেই নান 
 আঞয় করিয়া ॥ জ্ভানত বা অঙ্জনতঃ সু্বে হু 

বি নাগাছত £ স্মুরিত ঘথঘপি কার হয় 1 লামরত্ব 

গুণ ফলে £ এই কথা শাঞ্জছে বলে £ তাহার ক 
লের কিবাশয় ॥ 

সার ঘাহ্রা সর্বদা সদচারে অখখবা প্বে 



১৬) 
ছাতার থাকিয়া রি হরিনাম কৰে তাহারা ই 

হাই বিবেচনা করিয়া নামোচ্চার্ণ করে ঘে হে 
হরি তোগাবিনা সার পতি নাই কারণ তুমি অগ 
তির তি ,২সামরা আপন কর্ম দোষে -এই দুর্ভ 
মানবদেহ পাইয়াও তে'সার স্মরণ মনন ধ্ঠা 
ন ধাবণায় নিযুক্ত না থাকিথা অন্ধ চিন্ডা চস 

কারার্ধে ন্বেচ্ছ দিগের দাসত্বে শ্বীক্ত হইয়া 
সংম।র অসাবরে এ থাকিয়া পুলাদির নি 

জন্য বিস্মৃত হইয়া কাল মুখ পতিত হইভেছি? 
কিন্ত আমাব দিগেব তোমার পতিত উদ্ধার না 
মের গণ রসা নাত । | 

্হাত্তর । 
চক্রকর্ভা লিখিঘাচ্ছেরে, হরিনাম ঘে অব 

স্হান হুউক করিলে কালের আর ভয় থাকেনা, 
ইহা োমবা সকলে বুঝি'বে, ঘি হহ্স্থ আমে 



৯৭ 
থাকিয়া পরধম্ম এ রী হরিন্গপ 

করিলে 

কালেরভয় নাখাকে, তবে আমি যে 9 পি 

বে, সন্ডধট করিবার জন্য কহিতিচি তাহা কা 

লেকি কালক'ভঘ খাকিবে? হরিকি এনা 

দিসেব পিভা নছেন এদত বোধ ভেমাদিগৰ 

সাছে১ আমার যুক্তি ঘে ভেমাদিগের সংসার, 

ধর্ম বিশিষ্ট রূপে করা হইবে এবংপররগার্থ 
উম রূপে সাধনা হইবে, দেস্ব সংসার ধর্ঘম ব 

ফুণণ- লইগ্লা ঘে কিছু কর্ম করিবে সে সকল 

পিতাৰ -ুখখ জনক হুইবেক১-এবং তোগাদিগের 

দুঃখ জনক হুইবেনা, অতএব সকলে থাক 

ছি তাহ করিতে অভ্যাস কর, তোসাদিপের দুঃখ 

চিন্তে কিছুই গাকিবেনা, পিতান্তষ্ট হইলে ভব ৰ 

হন ছুটতে দুষ্ হইবে 

ত্রিপনী। শুন বন্ধু সর্বজন ঃ-ই পাবে বিুন্তা 



9, 

(77) - মান ভারি এ নিঞ্নীর্ পুর্ট কর পাবে 
নোগচ যাস 0 হদি হবনাম জরি £ ভবসিদ্ধু 
বাই তরি £ পরধন্্ম করি সর্বজন 1 কিভঘা 

পাতে বল £ প্রধর্দা-এলস্কল ? যদি হয় 
তথা টিএমল ॥ যে হরি সে হপ্ন পিতাঃ ইথে 
নাহিকআন্য থা £ আমিত নিষ্ধীর্ঘ্য-এই জানি । 
বেদ ভজ্জ সারাংসার £ ধাহ্র নাহি পার £ 
সর্থমতে এই. কথখাুবি 0 হরিতুষ হইল 
যদিঃ বন্ধ বুদ্ধি ধন আদি £ যত সাধ্য করি উ 
পার্জন ) গুখ্যে করি হরিনাম £ হরি কার্হাঅ 
বিরাম £ করিলে কি দুঃখ আছেন ॥ পিতা 
তুষ্ট হইলে পরে £ সর্ক সুখ সর্থন্তরে £ নি 

দে পাইৰ৬এ পংসাবে । বন বচশা করে 

নানা কার্য কবিবাবে£ আমরা উদ্ভব ইঞহ্ষার। 



(৯৯) 
কৰে বিধি তদুপরি £ কহিলেন হবি £ চত্তষটঘ 'আ 

সস নিয়ম।ব্ঙ্ছচর্ ঞথমেতে £ গ্ুহস্থ বেহিজী 

যেতে £ তদুতা রে বনেতে গমন ॥ সন্যাস লহীবে 

ঘৰেঃ ধর্ম স্যা শী হবে ? একা মাত করিবে 

মণ৭ 1 এই বাক্য শাজ্জে কয £ একখা অন্যথা ন 

ঘঃ জ্ভাত ইহা ঘতেক সুজন ॥ কিন এই চট 

য় £ ধর্ম বিধি খাহু হয় £ বন্ধুপশে ছলে আনু 
কুল 1 ঘাহ।কর ডাহা সি্ধ £ জন পাশে হযে - 

বগ্ধঃ দূনন থাকিবে রিপ্পুঞুল ॥ কৰ নবে নিথা 

প্যান £ কাটা হাবে সায়াপাশ £ আচছিবনি সবে 
যেই পাশে ঘেই কর্ণ সেইজ্ভান 2 কর্ম বিনা 
কোথাত্ভান £ হইতে পারিবে অনায়াসে 1৩ 

বাবে বোঝাথায় £ পিজ বুঝি হরিনয় £ উউইসে. 
হতছভীত মনে | সাধিতে ার্স্থ কার্থ 2 ধন 

আর ঝন বীর্ঘ্ £ উপার্জন কর সাবধানে ॥ 



্ ৯০০) 

চক্রবর্তীর পত্র 
রা | বারেং প্রতি পে £ লিখে চেক (চ 

ই ধুতি হিতভাবি নে | হুঘেঅতিত্রা 
পর ছগ সবে কাকা? বল বুক ধনউপা 

র্জনে ) কৰিঘা ই ইহা অর্জন £ সন্ত বছ সবর্ব 

দন £ অছোব অনহিত না করিলে | নিশ্চয় 

জানিবে তায় £ সতকর্্ম করা হর £ বিচাবিঘা বুঝ 
হু সকলে ॥ এবং 'থেসববহিধ্য়ঃ ভোগ করিবার 

নয় £ নিতান্ত হয়েছিং ব্য সবে | তাহও তো অনা 

লাস: চি পারিবে শেঘে£ স্বর্গাদির ভোগ-প্রা 

২ হবে ॥। ধষ্আদিৰ বু সঙ্গে £ লঘে সবেনা 

নারঙ্গে £ কর্ম কর হবে উপকার 1 সতের পথে 
খাকিঘা £১শুত কর্দম অরিয়া সহসার সাগরে হব 
পার ্া প্রবিধানে এ বিধান £ হইতেছে অনুঘা 

নঃ মপ্ধার্্ঘে ঘা উপর, হয়! বিঘআঙি ভোগ 



(১০১) 
»গৃহা £ গৃহাশয় হ্ঘ ই! ? বজগুণ কার্য সমুদয॥ 

অনর্থ ভূত সংসারে ঃ দারপত্য পরিবাবেঃ ধন 

জন বিধঘে আন্ত । যাবংথাকিৰে মনঃ রত 

ইতে এনুক্ষণ £ তাবংবাজী কামা শ্রিত ॥ র্ঘ্ 

দয়া আদি থত £ বন্ধু গণেরো-এনতঃ সঞ্জ্রাভাক 

অবশ্য হইবে 1২গণ ভেদে যেপ্রকার £ নিয়ম 

চে তাহার £ অন্যথা কদাচ নাহি হবে) স্বসুথে 

নিখিলসপঃ বলেছে ছঃখ রূপ £বাজসী ক 
র্মোর ফলহ্ঘ 1 উক্তঞণে লিপ্ত থাকি £সংসা 

রে হইবে সুশ্খীঃ নির্থিম্মে এ বিচিত্র আশয়া! 

তবে যে করিচ্ যুক্তি £ বন্ধু সঙ্গে আনুবক্তি : 

হুলেতায় সুখের বারণ 1 অতএব নিরবধি £ 

বন্কুপণ লয়ে ঘদিঃ কর সবে কর্ম আচ্বণ। 
বিষঘে থাকিয়া্তবেঃ সুমা ভোগ কর সবে £ 

বিছবয় সগতৃঞ্গায় দুখ | পাইবেনা কডু কেহঃ 



: ১০২ 

ইহা নাহি চি রর দাভুজিবে নাননু 

 ॥ অবযুক্তি সহাশীর £ রজো শুণ চ্হীজান্যঃ 

'ভাবে তাহা হতেছেং ঞ্ঠচার | বিধঘ়েতে চিন রওঃ 
প্রবৃতি প্রতি ফত£ কর্মেতে বাসনা দুআর॥ 
এবক্ডুতস্গ্হা ষার£ ধেম্চ আদি বন্ষুতাৰ £ 
পশ্য হয় রাজসীঁ মধ্যেতে | ৩শ স্বভাবেতে স 

বঃ কার্থ কারণ উন্ডবঃ সিশ্িত ঘে কল ত্তি 

শণেতে ॥ কখন অশেষ সুখ £ কভু নানামত 

দুঃখ £ কখন বা শোকাদি জন্মায় । কডুধৈর্যী 
বলদ্বন £ কভু দয়া যুক্ত মন £ একডাবে সে 
ধ্য নাহিরয় 1 এই জন্যে প্রতি বাবেঃযখানু 
দ্বি অনুসারে £ অস্মদাদি করে নিবেদন 1 
উস্ত তি এভিনতে; নিতা সুন্খ কদাচিতে ৪ 
না হুইৰে শান্বের বচন ॥ দুরে থাকুক নি 
সুখঃ সামান্যত সেই সুখ £ অন্য হবেনা কো 



[১০৩ 

শনতে। এমা দেখ টার £ বিঘঘেতে মন 

ঘার £ আবিষ্ট থাকয়ে ঘণোচিতে ॥ ধন 
ক্ুপাকরি £ সাপনি বলেছে হরি £ ব্ক্ততা 
হা শাজ্েতে আচ্য | বিষ্য়ভাবনাকবে £ 
সদাঘে সানবান্ডিবে £ বিষয়ে গ্রাসভিতার হ 

গন সেই সঙ্গ হুতে হন £ অভিলাষ 'অতিশ্, 
ভঙ্গে তাহা ফ্েণধের প্রকাশ | ভ্রসধে মোহ, 

জন্মে সোছে £ স্মৃতিব বিনাশী কছেও স্মৃতিগে 
লে' বুদ্ধি হয় নাশ ॥ বুছ্ছিট নাশে কর্মী নাশ ২ 

_বিধয় বেগ বিলাঘ £ এত অনর্থের হেন্তহা 
ইহাকরি বিবেচনাঃ কর্ম কর সর্্রশীনা £ঘা 
হাতে হইবে সুশোদ্হ ॥.প্রথমোত এ নি 
বিহিত কর্মের তত্ব £ জানিবারর হয়ভোউটিভ! 

'শাক্দ্রোদ্তি সমুঙ্গয £ জানা আবশ্মক হয় £ 
ঘে সকল কর্ম অবিহিত ॥ মেরূপ অকর্দের 



১০৮ 

জ্ঞান £ আবশ্যক তা কর্মের গতি গুলা 

সম্গান ৷ জানিয়া এনব কর্ম £ স্বধন্মো ঘে স৮ 

কর্ম: আজ্ঞজআচ্েকর অনুষ্ঠান ॥ 
[তর 

চক্রবর্তী লিখিগাছেন, আনি ঘে সকল 

কথা হিক ও পারত্রিফ সুখের নিমিত্ত ক 
হিতেছি,এসকল রজোত্চণের কর্ম সে ধ্যা 
বটে রজোগ্ডণেতে ই. কারের প্রকাশ হ, 
পরিস্ত সৎকর্ম প্রবৃত্তি হইলে যে রজোত্তণের 

বৃধি হইবে এসত নহে" দেখ-ক্ীনু€খ শীহরি 

স্বীভগবদ্মীতাগ্ন অর্জুনের প্রতি কহ্ঘাছেন। 
রুঙ্ে্তেদূংধৃত৫চব-ুপভন্তি বিধংসুু 
প্রৌছ মান মশেষেন হুশ হবেন ধনজজয় ]। 

“প্ররৃতিথ নির্তিগ্ কার্্যাকার্ঘের্ভিয়াভয় 1 
হংমোক্ষণ্ণ ঘাবেততি রুদ্ধিঃসাপার্স সারিকী? 



(১০৫) 
এম্যার্স | “স্তণ ভেদে বুদ হয তৃতীয় প্রকাব 
থবঞ্চ ত্রিবিধ হয় ধের্য সবাকার ॥ অশেছ পা" 
রক্ত রূপ কহিত নিশ্চয় | সবধান গুবঃসবে 
শুন ধন্জঘ ॥ ধর্দেতে প্রতি আব অধর্থধে 
নিবৃত্ত ৷ কাহ্াঁকর্ধ্য ভযাঙ্য কাল দেশের - 
পুতি ॥ বঙ্গ মোক্ষ ভ ছেস্ত বাবিচনা কে! 
সে কু্ি পাব কপে কছাধাঘ তাবে ॥- 

আমার সকল প্ কস 

শণাবলন্থী হইয়া কা করিতে ক হিতে ছি, 
তধে যে ধল বুদ্ধি ধন উপার্ত্ন করিঘ। 

দ্বিকরিতে কছিডেছি তাহার তাংপর্য্-এইদে 
"খ স্বাভাবিক বশর প্দ্ধি কবিতে অচেতন 
ভুত বর্গেই এম হু, অর্গনৎ স্থাবর জর্থদ 
ইন্যাদি, সাব চেতন" নত শর মধ্যে ভুলা 

ক মনুষ্য বর্ণকে. ৯ম্পর শে করিয়াছেন এব 



১১) 
স্মভাবিক বণডর-শ পৃ করিবার সান দিপ্বাচ্ছে 

ন, এবংসর্ধ কৃত আথষ্ঠান হুইযা আমরা কে কে 
মন কর্ম করি তা দেখিতেছছেন ১ এব সামাছি 
পের স্ট্াশ্ভ কর্মোর ফল দজ। হ ইরান, অতখ 
ব আসাদিগের উঠিত ঘখন যে আঞ্জনে খাকিৰ 
তখন সেই আ-নের কার কারিধা পি যাহা 
সন্ডখ, থাকেন তাহা করিঞ।র চেষ্টা পাৰ ই 
হাতে ভ্যকি? তবে অভয় বিষয়ে বিতর্ক ঝাদ্ 
করিয়া ঘদি কেহ লা করিতে চাহ তবে তাহাকে 

অক্ষম গুকষ অবশ্য কহা যাইবে । | 

লগ্যু বিপদী। দেখ ঘতক্ষণ £ আচ্বে জীবন; পিই 
কার্থ সার সবে 1 কব অনুক্ষণঃ ওছে বন্ধুগশঃ 
ভব সিল্গু তরি ঘাবে ॥ ৬রউপদেশঃপাহিয়া 
বিশেষ ১ ঘেষে কূপ ভাল বাস | সেছঈদে আত্ম, 
বুঝিঘে এমন £ কর্থ্য কৰি তাঁরে ভে ॥ দেহে 



. (৯০৭) 

প্রকাশঃ হইয়ে উল্লাসঃ করিয়াছে সেই গন । 
ভু'ধিতে তাহারে £ কার্য করিবারে £ কব সন-ু য' 
তন ॥ কব ত্বরাগতি £ বিলন্ধ নাঅতি£ কানা 
কেহ স্বভাবে ) হৃদয়ে হরি £ মনে মনে করি) 
কর্ম কর হবি পাবে 1.এই করিজ্ঞানঃ সে 
চব্র্ণে ধ্যান £ অভ্যাসে কমে বাডিবে | বাডিনে 
এগ্ভাস £ পরম উল্লাস £-প্রাপ্ত হবে এইভকো) 
নেই দে আপান £ বুঝিধারে নন £ ডাল বাস 
পাবে সুখ ) নাবাসিলে তরে £-5ভব সাগ 
রেঃ নিরবাঁধ পাবে দুঃখ ॥ থা।কিধা-বিঘ 
ঘেঃ£ বিঘর্ী নাহুষে £ বিঘ ঘদি কর ভেগ। 
কি দুঞখ সেআশে £ বিধষ বিনাশো £ দিত পা 
বে শোক হোগ 0 চরশ কমল £ হুইধা বিমলঃ 
ধ্যান কর যেআপন 1 না জেনে সন্ধান? কর 
অনুমান £ সেবুৰি। নছেসপন ॥ দেহেঘে 



€ ৯০৮) 
মোহন্ড? আচে ছু: 5£ প্রবল ছুইবে ধকে? 
করিবে স্মরশ £ অ+মার চরণ £ দমন মোহন 
হবে ॥ কিণ ধিক সার £ কব বারেবার£ কু 
ঝ সবে অনুভবে | এভব সংজার ৫ সুখে ই 
বেপার £ পিতা! তুষ্ট হবে ঘবে ॥ 

ঃ | এটি 

চ-বর্তীৰ পত্র? 
_ নহুশেয় লিখিয়াচছ্ন “ ঘছি শুহস্থৃঞ্স 

মে থাকিগা পৰো ধম্ম যান করিঘা হরি না 
ম কাঁরিলে কালের ভপ্ন ন। যাকে তবে যে যুক্তি 
আমি পিতাকে সন্ভষ্ট করিবার জন্য কৃহি্ই 
হা করিলে কি কালের-ভগ থাকিবে এবং 
বিপদা ছন্দেও লিথিয়াছ্ে, ধদি হরি লাম 
করি £ ভব সিকটু যাইতরি £ পরো ধর্ম করি 
সববজান ) কিওাপার্ডিতে বল £ পারধর্স 



(৯০০) 
এসকল £ থদি হথতগ্রাপবে মন ॥ ,তবে সেই- 

রিতু বল রুী ধন নিকটে £ যত সধধ্য করিউপা 
রন । মুখে করি হবিন।ম £ হরি কা অবিষাদঃ 

করিলে কি দু$খ আচমন ॥+ 

উত্তর । এত ল্লিখনাভি প্রাথ্ে বল, বুদ্ধি, 
ধনেপার্জন যে পকোধর্মা হু তাহা মহাশয় 
এক প্রকার এ রকরিয়াছ্ছেব এবহস্ব ধু 
রক্ষশার্থে- ুর্ণা় মান কৰিযা (লিিষাচছেন যে 
ঘগ্ভপি' গুদ ছাশ্রমে পবোধর্ম্ম ঘাজন করিহা 

হবিন।স কাহলে কানের মাথাকে ত 

'বেসমি বে খুকি বল, টুফি,এবং ধনোপা্জঁ 
নেব নি'সত্ত লিখিধুছি তাহাতে কি কালের 

য় থাকিবে? অভ এতদু্ভরে নিবেদন অস্মদা 

[দর গছ পর্ধে হরিনাম সাহাত্যের যে ধ্ 

নিশিত হহ্য্াছে তাহার তাংপর্য একপ নহে 



(৯১১৭) 

ঘেকপ মথ্শয় অনুষান করিভেছছেন যে স্ব 
ঘর্দ পরাগ কবিধা জেচ্ছগচারে পৰোধর্ম 
গলন কারিয়া মুখ হরিনাম কৰিলে কালের 

ভধ গাকিবেনা) কিন্ত অধিকারি বিশেষে হবি 
নামোচ্গাবণের ফল প্রত হযেন'খথা যে 

ব্যক্তি শাঙ্ার্স জানেনা কিছ্বা মুনেনাইঘে 
তনুর ম্ববর্ণেঞ্ত কর্ম কিএওকার হয, কেবল 
মেন্গহচাৰে নবরত কুকর্ম করিখা কালধাপ 
নকরে তাহার ঘৃন্খ হইতে দেব ধন ঘদি, হরি 
নামোচ্চারণ হগন তাহা হইলে ত।হাতেই ঘেজ 
হুর সম্মতি হইবে ইঘ্বব সংশয় কি, কিন্ত ধী 
হরা শীক্দর্গ জানেন অথবা ম্নিয়াছেন 
হারদিগের পক্ষে এ কপ বিধি সম্ভব হলো), 
কর্ণ উক্ত প্রকার ব্যভি সকল হইতে ভ্িহহা 
স্থবলাধিকারি, অতএব স্ববর্ণোক্ত ধন্মা যাজ 



১৯১ 

নের ঘে বিধি তাহা চিএ িবনর 

হইয়াছে» যে লাজানে তাহার পক্ষে বিধি ক. 
এ নিলি বিধি গুর্কক অর্থাৎ ষূপ ক» 
সকল সম্নাদন করিতে শাক্দ্রে অনুমতি কই 

যা ছেবৰ্ৎকর্ম বব৩ ঘরনাম হারলে তা 

হার ফল অআবশ্চই প্রান্ত হ হইবেন তাহাতে অন্য 

তা কি! কাৰণ এই মকন্ে কম্মই পিতা ও 

ফি জনক হুধ আহ্ব সন্দেহ কি, আব হা 
না কবিষা নিজহাচারে কর্মকরিনে পিতা" 

তুষ্ট হযেন না, ব্র ঈমধরাজ্ঞা পঙ্জন জন্য 

দের ভাজন হইতে হইবে | 

ভর । 

পাক বর্ণ সকলে প্রবিধান কবিযা 
বুঝিৰেন ঘে সক বিষয় চকবর্ভী লিখিযা 

চেৰ সে সকল প্রায় যখার্ণ বটে, কিন্ত আা 



(৯১৭) 

মি তোমা দিণকে পবোধর্শা ঘাজন করিতে কো 
ন্ যুক্ত কহিনাই, না কোন অ বিধি বিদ্দিক 
র্ঘ কৰিতে কহিতে চি ইহা তোমবা আমাৰ 
পথ সকল মনোধোগ বক গ্লুনরালে।চণা ক 

বিলে জানিতে পাবিবে | 
তোস।(দিগের প্রতি যে বিধি শাদ্ররোক্ত 

দেওশে আদা প্রতি বিথিসাছে তাহ কাহভেছি 
দেশ্খ » 

'আ।মি ভৌসাদিগের শরীর ধাহাতে সচ্ছন্দে খা 
কে তাহ করিতে কহিভিছি ) 
হগাত্যাস যাহাতত হয় অহা করিতে কহিতি ছি? 

ধনোপার্জন করিঘা যাহা পিতা,মভা-ও স্ব 
পশিব্র প্রতি পালন উত্তম কূপে হইভেপারে 
মত করিতে কিতেছি । এম 
নব স্োস্ট দিগকে অকপটেভভিওমল্যকবিভে 



(৯১৯৩) 
কছিতেচ্ছি। 
কনিষ্ট দিপের- প্রতি অকপটে সেহ্ কা্বীত কহিংটি, 

হিংসা (ধদি কাহার থাকে) পৰিষ্যাপ করিতে কহিতি, 
তকাধ।(দি রিপ্লৃবর্ণকে জ্রমে ত্যাগ করিতে অভ্যা 

ন করিতে কহিতিচিং 1-এবংতাহাদিগের যে 
কারে ত্যাগ করিতে হুয় তাহ্র উপায় কহি 
€চি। 
পরিবারের মধ্যে ও সান বন্ধুণণের মধ্যে স 

কলের সহিত--প্রীত -প্রশয় যাহাতে থাকে এ 
মৃত করিতে কহিতেছি। থুহস্থশ্রেমে আছি, 
এই নিদিত এই সকল জগংপিতার সন্ভষ্- 
জন্য আবশ্যক কর্ম করিতে বাবস্বাৰ কহিিছি, 
ইছাপেক্ষা আর আমি কি বিহিত কর্ম্দ করি 
তৈ কহিব, তবে সামাঞ্রুতি এত অনুঘোগ চক 
বস্তঁকেন করিতেছেন । বাক্গণেব নিত্য বিছি 



(১১৮) 

ত কর্দের এনুষ্টান সন্ধ্যা গা. হ্বীউপাসনা 
ইবি স্তর কথা । দেহেবলউপা? 
আন করিতে চত্তবর্ণেই পারে তবে ঘাছ্র যে 

গ্রকর্ম প্রতি পালন করিতে ব্াকরে, সে মে 
ই. কর্মে বা করিবে, ইহাতে অধরা কি: 
দেখ দেহ বলে দেবকার্ধ্ম হুইঁতে ৫ ঘ্বিজ কা 
্ঘ হইতে পারে, পিতা মন্ভার কার্ঘ্ণ হইতেপান্র, 
এগ্তাগতের দেবা হুইতি পারে, রাজকার্্য যু 
দ্বাদি তাহাও হুইতে পারে এবং আর-উ 
মন কর্ম অনেক হইতে পারে। এপ দে 
হ বলে মন্দকর্প৩ অনেক হইতে পারে, ই 
র বিশেষ তোগাদিণকে আমার পৰৈ কহিয়া 
ছি। আগার হিপনী চদ্র কিতা এই প্ই “ 
ঘদি হরিনাম করি £:উব প্রিশ্ধ সং যাইতবি পাবো 

ধর্ম করি সবর্ধ ধন 21 কিভয্লাপার্জি্ড বন :পলা 



রি ১১৫) 
ধন্ম এসকল £ যদি হয় তথাপি এমন ॥ 
শানতার্ম যাহারা জানেন, দেহশভ্তি উপার্জন 
করিলে পরোধন্্ম কর!হ, এমত কদাচগ্ডান 
করিবেনন,, তবে ধাছারা শাস্রার্্ নাজানে 
জারা সন্দেহকরিতে পাৰে, ও নিমিত্ত 
হাদিগের দেছে শক্তি উ'পার্জনার্মে জমা 
দিগেব পত্রে হরিনাম উপাক্ষণানুসার আঁ 
মিংভ্বনা দিষ। ছি তোগাদি'গর এ বিপণী তে পাবোধর্ম খাজন করিতে কহিনাই। 

আর চক্রুবর্তা লিথিরাচ্ছেন'অধিকাবাী 
বিশেষে হরিনানোচ্চাবশের ফল প্রম্তি হঘ 
নঃ যথা যে ব্যক্তি শীজ্জার্গ জানেনা কিঘা 
শনেনাই সে ঘে অবস্থায় ব্উক হরিনাম 
করিলে কালের য় থাকেনা, প্বস্ত শাঙ্ছা 

অঁজানিযা' ঘে এবস্ায় হউক হুরিনাদ কবি 



(১১৬) 
লে তাহার ফল এ্রা্চঠ হয়না সে দব্ঞের 
অউাজন হয়, একথা অতি বালকেব কথা , 
হরিনাম যে করিবে সে নামের ফলে বাঞ্চং 
কণ্খন হুইবেনা এমত অত আছি,তবে শা 
স্বার্থ জানিথা ঘি তাহার অনুযায়িক পাচ 

লে তবে তাহার যে দত আছে তাহা নে. 
পাইবে 1 
বিপদী। কিডুল ইহাতে বলঃ কহিযাছি 
(ঘ সকল £ ওহে হরি এনাণ্ডের নাথ । পু 

চুক মনের সন্দ্ঃ ঘাহারা কবেমেদন্দ £ তখ নান 
মহিনায় নাশ ॥. হরিনামেরো সৰ্িং£ 
করিলে ফলে বঞ্চিত £. হুইবে কি ছে শপ 
ধাম। বঞ্চিতকিরিবে যদি ঃ নাম ফল-্ডণ 

নিধি: তবে কেবা লবে তবনান 1 তুমি জগন্ 

ব্বনাথঃ নাম তব মোক্ষপথ। আসা করি 



(৯৯৭) 
নয় সর্ত জন। ঘদি না পরার আশ £ শন ওহে শী 
নিবাস £ ৩ নাম তব কিস্বে কারশ ॥ ওছে-9হ কলা 

সিক্কু ঃ অনাথ জনর বন্ধু £ অখিলেৰ বিপদ ওজন, 

অসম অতি মু মতি? না জানি তোমাৰ জ্ডতি £ সাব ক 

বিাছি নাম গুণ ॥ সকন্দ গুৰাণে শনি £ নিজ্ভাব 

করিতে প্রার্নী£ ধবিযাচমি হরিনাম | যে নাম 

লইলে তুণ্ঠে £ বিবিধ দু শত খণ্ডে £ হেলে লে 
সবাঞ্চিত কাম ॥ নবেতে যে নাম কৰি £ বসন 

হাতি £ "ঞ্ঞে মৃত্য পতি দণ্ড দায় । ক্ষণেক 

যে নাম জপি £ অশেষ পাপের পাপিঃ সকল 

র্দোর ফল পায় ॥ তোমাৰ যে আচ্ছে বিধি: অস্ম 

দ!দির পক্ষে বিধি £ দেখি অন্ত নাহিক তাহার । 

তবে তব তুঁফিট জন্য £ ঘে থাকবে হবে ধন্ঠ £সং. 
সাব সাগরে কক পাৰ 1. 



(১১৮) বৈ । 
মহাশধ লিখিঘ়াচ্ছতে আমি তেমাদি 

গকে আশা পরিহ্যাগ-কমে করিত কহিতেছিও ₹ 

দ্ধি করিও কহিনাই, দেশ শান্তি বন্ধুকে সঙ্গে 
করিতে কহিতেছি তাহা হুইলে লোভ ও আশা 

ক্রমে নিরৃত্তি ছইবেক, তদপাবে অনিত্য বিষণ্ন" 

ভোগের ভিলা তোমাদিগেব গাকিবেনা 2এত 

£িতরে নিবেদন ঘণ্খন অনিত্য বিধয় ভোগের - 
গভিলাথ হেতুক বির এপ্রান্তি ইচ্ছা, অর্থাৎৰ 
ল বুদ্ধি এবংধন উপাঞ্জন করিতে কহিভেছে 

ন ভখন ঘে ভি তং কর্মে প্রব্ত হইকেক : 
সেব্যতিকে আগ্রেই আশাকে অবলম্বন করি 

তে হুইবৰেক কারশ এই কর্ণের ধারা-এই বল 
এবং১এই ধন আমার লত্য হুইবে ইত্যাকার কি 

ভাহ্র অবশ্যই হইহে সু্বাংএকপ ইচ্ছাকেই লো 



৬১১৫১ 

ভ করে বে তাহার ন্ট রি সঙ্গে করা কি 

প্রকারে হুয় অতখব শান্তি এরা হইতে যে সকল 

কর্দী করিতে সে সকল কর্দা না করিলে শান্ডিবুছ 

লহ্য হয়েন না, হহা ভপবছ্ পিতাতে ভগবান 
কঞ্চ অর্জুন কে উপদেশ করিধাচ্েব ” থাহাৰ 

এহিন্দিথ বাগছ্েষ 'গৃন্ত হধ £ ধশীডিত মনের বলা 

| নদাবঘ £-একপ হন্ড্রিঘ ছারা বিঘথ যেন £ ডা 

গক্বে সেই হ্ধ শান্তির ভাজন * হী নেকাব 

ভাংপর্ঘ্ট-এই ঘে ব্যক্তি হীন্দ্রিঘ দমন করিয়াছে বা 

গাদি বিপুশ্রাসন কবিঘাছেং আর মনকে চিত 
“ছি দ্বাৰা বশীন্ভভ করিয়াছেএরূপ ই ইন্ডিয়া 

এর্গাংউক্ত কর্ম সকল অশ্রে সাধন করিয়া সি 

পন প্রাপ্ত হারা যে ব্যক্তি বিধয ভোগ করে প্েই 

ব্যক্তি শান্তির ভাজন হর নচেৎ শান্তি প্রারার্ঘে, 

ঘে সকল কর্ম নুষ্টানের বিধি আছে তাহা ন। ডা 



১৩৫৬ 

ভ্িঘা কেবল গুনে শান্ত নিও করিতে চা 

ছিলে ক শান্তি হইবে? 1 
চক্চবর্ত লিখিয়া্েন “ যখন অনিত্য বিষয়ভো 
গ্রে অভিলাধ করিতে কহিভেচ্ছেত, তখন যে ব্য 
সিতংকর্মে পরবর্ত হইবেক সে ব্যক্তিকে এ প্রাই 
-াশাকে অবলম্বন করিতে হইবে ”-_ঞহাওর ,. 

ছে গ্রে সম্ারা' ভেবে দেশ -এ্রই যে সংসাবাশ্রে 
মে গাকিঘা অনিহ্য বিঘ্য উপার্জন কবিধা পি 
তাকে সম্ভষ্ট করিতে কহিতেচ্ছি যাহা নানাবিধ 

শাঞ্জ মধ্যে সবশ্য কর্তব্য পে -প্রামাশ্যউপ 
নব্ধি হইংতচ্ছে, ই করিলে তোমা দিশেরএ 
থমেই নিহ্য বহ্ডর _প্রান্তি সম্ভাবনা, কাবণ কোন 
বিষের অভিনাঘ মনামধ্যে উপস্টিত হুইৰাক - 

ধ্বগ্রে তাহার হেস্ত অন্তঃকরশে সচবাচর কূপে- 
সদয় হয়, যক্ষপ কোন ব্যক্তি স্বপত্থীকে অলব্ 
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করিতে অভিলাষ করে, তাহার অ্তঃকরমে 

প্রথমতঃ পঙ্সী দৃৰ্তালববগারে ভূষিতা হয় 
স্ক্্টা হইলে শহ্। সুখ অথবা চক্ষু সুখ 
হইবে, ইহ্যাকার হেতুংপন্ন হইলে দেশ 
লগ্ক্রর দিতে বাসনা করে এবং সর্ব ক্ষণ: 
প্তনীকে স্মরণ রাশ্খে, গ্রুপ তোমরা জ্ 
গৃহ পিতারঙ্গীতার্থে কার্ট করিতে বাসনা 
করিলে এ সেই তে মাঙদদিগের চিত মধ্যে 
পিত্ চিজ উদ্য হইবে তংপররে পি চ 
বণ স্মরণ বক তাহার তুষ্ট জন্য কার্য 

করিতে বাসনা করিলে সে বাসনা রশ হ্ই্ 
বার সর্বদা সম্ডব, ইহাঞ্ত সন্দ্হে নাই» 
অতএব এমত আশার উদ্োগা প্ুক্কঘ কে কা 
চদুংখ দিতি পারেনা, এবং পিতর চিত্ত চিনি 
উদ হইলে সকল ইন্ছিয় বশীতুঙছইর্বি ইত 
সন্দেহ কি 18] সমাগত 1 911 
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